วิส ัยท ัศน์และพันธกิ จ
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำก ัด (มหาชน)

วิส ัยท ัศน์
่ ั สน ับสนุ น
ธนาคารไทยเครดิ ตมุ่งมน
ให ้ลู กค ้าเติ บโตทางธุรกิ จและ
้ ้วยบริการ
มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึนด
ไมโครไฟแนนซ ์ที่ เป็นเอกล ักษณ์ของธนาคาร
พันธกิ จ
ให้ บ ริก ารทางการเงิน ที่ดีที่สุ ดแก่ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
ทั่วประเทศ
ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้และวินัยทางการเงิน
สร้างสรรค์องค์กรให้ทุกคนมีความกระตือรือร้น
และภาคภูมิใจในสิ่งที่ร่วมกันท�ำ
สร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ค่านิ ยมหล ักของธนาคาร
(Core Value)

T

C

R

B

L

I

Team Spirit

Credibility

Result Oriented

Best Service

Leadership

Integrity
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ข ้อมูลทางการเงินที่ ส�ำค ัญ

2561

2561

2560

50,034
44,770
2,379
1,218
2,552
43,757
42,037
6,277

50,130
44,770
2,379
1,218
2,552
43,853
42,133
6,277

45,230
39,498
1,983
979
2,142
39,728
37,877
5,502

4,951
901
4,050
123
61
2,416
854
193
771

4,951
901
4,050
123
61
2,415
854
193
772

3,952
806
3,146
146
62
1,999
693
131
531

1.62
13.20
1.54
57.06
15.13
14.08
12.55
106.50
2.88
5.70
94.06

1.62
13.21
1.54
57.06
15.13
14.08
12.55
106.26
2.88
5.70
94.06

1.26
10.70
1.11
59.60
15.87
14.79
11.00
104.28
2.66
5.42
93.70

316
2,467

316
2,467

178
1,861

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์
สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs)
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)
หนี้สิน
เงินรับฝาก
ส่วนของเจ้าของ

ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้จากการดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงานอื่น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA) (%)
ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROAE) (%)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม (%)
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (%)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (%)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (Net NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อ (%)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (%)
จำ�นวนสาขา*
จำ�นวนพนักงาน
*รวมสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และ สำ�นักงานนาโนเครดิต
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เง�นใหสินเช�่อ

เง�นใหสินเช�่อดอยคุณภาพ

(ลานบาท)

(ลานบาท)

3,000

-

44,770

93%

2,142

94%

1,028

1,000

1,514

34,284

99%

2,000

826

23,051

10,000

27,834

30,000
20,000

39,498

40,000

102%

2,552

50,000

500

2557

2558

2559

2560

2561

-

2557

2558

2559

2560

2561

สัดสวนเง�นสำรองตอสินเช�่อดอยคุณภาพ (%)

สวนตางอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIMs)

2%

2561

-

2557

2558

2559

8.49%

7.47%
2560

2561

เง�นกองทุนชั�นที่ 2

กำไรสุทธิ
(ลานบาท)

771

800

600

531

เง�นกองทุนชั�นที่ 1

2560

400

326

2559

200

-

2557

111

2558

42

2557

5.48%

6%

6.30%

8%

4%

5%

-

10%

4.58%

14.08%

15.13%

15.87%
14.79%

12.70%

10%

12.98%

15%

15.32%

13.78%

20%

13.80%

16.42%

เง�นกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง

2558

2559

2560

2561

94%

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ย้อนรอยประวัติธนาคาร

กา้ วย่ างที่ พิสูจน์ถึง
ความเป็นที่ สุดแห่งธนาคารพาณิ ชย์เพื่ อรายย่ อย
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ยังสะท้อนชัดในผลงานการเติบโต
อันโดดเด่น ด้วยผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวนมากกว่า 100% ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2557-2559
จนกระทั่งได้รบั รางวัล Fastest Growing Retail Bank Thailand 2017 และ 2018
จากนิตยสาร Global Banking & Finance Review
หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน...
นับเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งปณิธาน
ในการเป็นทางเลือกส�ำหรับลูกค้ารายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้
อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แม้จะเป็นเพียงธนาคารพาณิชย์น้องใหม่ที่มี
ขนาดเล็กในช่วงเริ่มต้น ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทางธนาคารสามารถขับเคลื่อนการเติบโต
ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง และมั่นคง พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สนับสนุนกลุ่มลูกค้ารายย่อยอันเป็นรากฐานส�ำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการบริการผลิตภัณฑ์
สินเชื่อ เช่น สินเชื่อธุรกิจรายย่อย ด้วยการบริการอย่างเป็นกันเอง มีความยืดหยุ่นและจริงใจ
สมดั่งความตั้งใจภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าให้สามารถเติบโต
ทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร”
ปฐมบทเริ่มต้นของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) มีจุดก�ำเนิดจากการประกอบ
ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินมากว่า 3 ทศวรรษ ภายใต้ชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ�ำกัด
ซึ่งต่อมาได้ขออนุญาตด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้รับอนุญาตจัดตั้ง
พร้อมเปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นและอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดย่อม
ให้สามารถเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมามากกว่าทศวรรษ ท�ำให้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้กลายเป็นผู้สร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของสถาบันทางการเงิน ด้วยการ
เป็นธนาคารแรกที่น�ำเสนอบริการทางการเงินแก่ตลาดธุรกิจรายย่อยในประเทศ โดยเฉพาะ
บริการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ อาทิ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อ
ไมโครเอสเอ็มอี โดยปัจจุบันธนาคารมีส่วนแบ่งในตลาดนาโนไฟแนนซ์และไมโครไฟแนนซ์
ที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างรวดเร็ว จนได้รับรางวัลธนาคาร
เพื่อรายย่อยที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย ประจ�ำปี 2560 และ 2561 จากนิตยสาร Global
Banking & Finance Review ประเทศอังกฤษ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร
ที่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่ดีที่สุดส�ำหรับ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการที่ผ่านมา ถือเป็นการตอกย�้ำว่าธนาคารได้ตระหนักถึงพันธสัญญา
ในการเป็นคู่คิดทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อยในการพัฒนาการให้บริการทางการเงินอย่าง
เต็มรูปแบบทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถ
เข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์สินเชื่อได้อย่างสะดวกทั่วทุกภูมิภาคและสร้างความเติบโตร่วมกัน
อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
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MILESTONES
เส้นทางแห่งความสำ�เร็จ

2550
• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ รั บ การอนุ ญ าตจั ด ตั้ง ธนาคารพาณิ ช ย์
เพื่อรายย่อย และกระทรวงการคลังพิจารณา
เห็นชอบให้ด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์
เพื่อ รายย่ อ ยอย่ า งเป็ น ทางการในวั น ที่ 18
มกราคม 2550

2552
• ธนาคารมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์การ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยอย่างแท้จริง
ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ บริษทั ธนบรรณ จ�ำกัด
ผู้ด�ำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเป็นอันดับ 4 ในช่วงเวลานั้น

2557
• ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ยึดมัน่ ในการเป็นธนาคาร
เพื่อ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ ดีที่ สุ ด ท� ำ ให้
ธนาคารขายกิจการ บริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด
ให้แก่ บริษัท กรุ๊ปลีส จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อ
เดิ น หน้ า สู ่ แ ผนการด� ำ เนิ น งานการเป็ น
ธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
รายย่อยอย่างแท้จริง

2555
• ธนาคารได้ รั บ การเสริม ความแข็ง แกร่ ง เพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย
นอร์ ธ สตาร์ กรุ ๊ ป (Northstar Group)
กลุ่มกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากกว่า
20 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพอร์ต
การลงทุนสูง 36,700 ล้านบาท เข้าถือหุ้น
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ในสัดส่วนร้อยละ 25 พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทีมผู้บริหาร เพื่อการบริหารองค์กร
อย่างมืออาชีพ

2558
• ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของธนาคารในการให้
บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
โดยเป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ ร ายแรกที่ เ ปิ ด ให้
บริการ เพื่อให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึง
สินเชื่อธนาคารมากยิ่งขึ้น

2560
• ธนาคารตอกย�้ ำ การเป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์
เพื่อ รายย่ อ ย ด้ ว ยการจั บ มื อ กั บ บรรษั ท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น
ให้ กั บ พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า รายย่ อ ยในโครงการ
“พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”
เพื่อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิต และการท� ำ ธุ ร กิ จ
ของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของธนาคาร ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน

2556
• ธนาคารเริ่ม ต้ น การขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ตาม
วิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก
ที่ดีที่สุด” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพื่อ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยทั่ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของไทย
อั น เป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ของการเติ บ โตของ
เศรษฐกิจประเทศ

2559
• ธนาคารร่วมกับสถาบันการเงิน 17 แห่ง ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อเพือ่ ผู้ประกอบการรายย่อย
(Micro Entrepreneurs) ระยะที่ 2  เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจชะลอตัว เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ
และลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ

2561
ธนาคารได้ รั บ รางวั ล Fastest Growing
Retail Bank Thailand 2017 จากนิตยสาร
Global Banking & Finance Review
นิ ต ยสารด้ า นธุ ร กิ จ และการเงิน ชั้น น� ำ ของ
ประเทศอังกฤษ จากผลงานอันโดดเด่นด้วย
การท�ำผลก�ำไรสุทธิโตเกิน 100% 3 ปีซ้อน
ตั้งแต่ปี 2557 – 2559

• ธนาคารรับรางวัล Fastest Growing Retail
Bank Thailand 2018 จากนิตยสาร Global
Banking & Finance Review เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน ด้วยผลก�ำ ไรสุทธิที่โตเกิน 60%
ในปี 2560

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

ในปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่ งที่ ธนาคารประสบ
ความส� ำเร็จอย่ างงดงาม สามารถสร ้าง
ความเจริญเติ บโตได ้อย่ างมากในทุ กด ้าน
ทงสิ
ั้ นเชื่อ เงินกองทุ น เงินฝาก และก� ำไร
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ในปี 2561 เป็นอีกปีหนึ่งที่ธนาคารประสบความส�ำเร็จอย่างงดงาม สามารถสร้าง
ความเจริญเติบโตได้อย่างมากในทุกด้าน ทั้งสินเชื่อ เงินกองทุน เงินฝาก และก�ำไร
สร้างความมั่นคงด้วยการเพิ่มเงินกองทุนและกันเงินส�ำรองอย่างพอเพียงส�ำหรับ
การขยายสินเชื่อในอนาคต จนนิตยสาร GLOBAL BANKING & FINANCE
REVIEW นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นน�ำของประเทศอังกฤษได้มอบรางวัล  
ธนาคารทีม่ คี วามเจริญเติบโตรวดเร็วทีส่ ดุ   ให้กบั ธนาคารเป็นปีทสี่ องติดต่อกัน
ธนาคารยังคงส่งเสริมและสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้า โดยเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการ
ของสถาบันการเงินด้วยต้นทุนที่ต�่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า  
ธนาคารได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมากในพื้นที่ที่ไม่มีบริการของธนาคารพาณิชย์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และความราบรื่นในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของลูกค้า
การประกอบธุ ร กิ จ ของธนาคารยั ง คงยึ ด นโยบายความระมั ด ระวั ง รอบคอบ
มีธรรมาภิบาล มีศักยภาพ รวดเร็ว มีพัฒนาการ และเทคโนโลยีที่ดีตลอดเวลา
มุ่งเน้นความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในการฝากเงิน
และใช้บริการกับธนาคาร  รวมถึงการยึดถือความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า
เป็นที่ตั้ง
ธนาคารขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยการใช้บริการทุกประเภท
ของธนาคาร ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ทุกท่านตลอดไป ขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตลอดมา โดยเฉพาะ
การเพิ่มเงินกองทุนให้ธนาคารมีความมั่นคง  สามารถขยายธุรกิจโดยไม่มีข้อจ�ำกัด  
และขอขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ช่วยกันท�ำงานอย่าง
ทุ่มเทและมีประสิทธิภาพ จนผลการด�ำเนินงานทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในอนาคต

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการธนาคาร

13

14

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ ้าหนา้ ที่ บริหาร
และกรรมการผู ้จ ัดการ

้
พวกเราได ้สร ้างองค์กรที่ประสบความส� ำเร็จขึน
โดยเป็นธนาคารที่ มีอ ัตราการเติบโตรวดเร็วที่ สุด
ในประเทศไทย มีผลก� ำไรและอ ัตราการขยายสาขา
ที่ ยอดเยี่ ยมและเราจะย ังคงเดินหน ้าต่ อไป
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“ทุกคนคือคนส�ำคัญ” คือแนวคิดที่เราน�ำมาใช้ด�ำเนินงานในปี 2561 ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่
แนวคิดเพื่อการสร้างแบรนด์และสร้างความแตกต่างของเราเท่านั้น แต่ยังสะท้อนตัวตนและ
การท�ำงานในทุกๆ วันของเราอีกด้วย พวกเราได้สร้างองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จขึ้น โดยเป็น
ธนาคารที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย มีผลก�ำไรและอัตราการขยายสาขา
ที่ยอดเยี่ยมและเราจะยังคงเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่ใช่ค�ำอธิบายของความเป็นตัวตน
ที่แท้จริงของเรา
ในฐานะที่เป็นธนาคารซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อธุรกิจรายย่อย เราก�ำลังสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างทั่วถึง ลูกค้าเคยกล่าวไว้ว่า
ยังไม่เคยมีที่ใดให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสมแก่พวกเขามาก่อน ที่ผ่านมามีเพียง
ทางเลือกของการกู้เงินนอกระบบซึ่งมีแต่จะสร้างภาระรายวันให้แก่พวกเขามากขึ้น ลูกค้ากว่า
60% ของธนาคารเคยกู้เงินนอกระบบมาแล้วทั้งสิ้น จนกระทั่งธนาคารไทยเครดิตฯ ได้เปิด
สาขาธนาคารขึ้นในตลาดสดของพวกเขา และนั่นท�ำให้ลูกค้าของเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
“ธนาคารไทยเครดิตฯ เห็นในสิ่งทีค่ นอืน่ ไม่เห็น” วันนีธ้ นาคารของเรามีสาขารวมทั้งสิ้น 301 สาขา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาด้านสินเชื่อกว่า 1,000 คน เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า
ในตลาดสดกว่า 3,000 แห่งทั่วไทย
แต่ธรุ กิจของเราไม่ได้มเี ป้าหมายเพียงการสร้างการเติบโตและผลก�ำไรเท่านั้น ทีมงานของธนาคาร
ยังคิดค้นโครงการเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่บตุ รหลานของลูกค้าธนาคาร รวมถึงการจัดสัมมนา
ให้ความรู้ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโชห่วยทั่วประเทศ โดยภายในระยะเวลา 2 ปี
ของการด�ำเนินโครงการ มีผู้มาเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ขณะที่มี
บุตรหลานของลูกค้าได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า 1,200 คน
นับเป็นเจตนารมณ์อันชัดเจนภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารที่ว่า เราจะสร้างสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์
ที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น
เรามีความภูมิใจในทีมงานของธนาคารที่ท�ำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความเติบโต
และผลประกอบการที่ยอดเยี่ยม พวกเราดีใจที่ได้เป็นผู้สร้างรอยยิ้มและความสุข รวมถึง
ได้แบ่งเบาภาระและช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าพวกเขาจะมี
ขนาดเล็กแค่ไหน “ทุกคนคือคนส�ำคัญ”
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกท่าน

นายวิญญู ไชยวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการธนาคาร
และผู ้บริหารระด ับสู ง

นายวานิช ไชยวรรณ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายธีระพล ปุสสเด็จ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ

นายวิญญู ไชยวรรณ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายตัน จุน-ฮง

กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
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เจ ้าหนา้ ที่ บริหารธนาคาร

ล�ำดับ ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
50.
51.
52.
53.

นายวิญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
นายนาธัส กฤตวรานนท์
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
น.ส.อัจฉรา เรืองฉาย
นายคริสโตเฟอร์ ชาน
นายศราวุธ เศวตณรงค์
นายวีรเวท ไชยวรรณ
นายทรงศักดิ์ มงคลประจักษ์
นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
น.ส.เริงจิตร สุจริต
นางสิริพร อ�ำพันวงษ์
นายพิชาติ รุ่งวรโศภิต
นางศันสนีย์ เหรียญตระกูล
นายรงค์ หิรัญพานิช
น.ส.นรา แสงหิรัญวัฒนา
น.ส.พรทิพย์ แซ่ล่อ
นายธีรยุทธ ธนารัตนวิชัย
น.ส.ชนิดา ชาญมนูญ
นายโชดก ธีระวิกสิต
นายอิศนันท์ วชิระธรรมา
นายอนุรักษ์ คณิตจินดา
นายสมชาย รวีเรืองรอง
นายโกวิทย์ ลี้ศิริสรรพ์
น.ส.ณัฐณาพรณ์ ตั้งยศฐากิจกุล
น.ส.ภัคจิรา วุฒิเศถกฤต
นายวิภู พิเศษสัมฤทธิ์
นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต
นายวัชระ ภัคนันท์สกุล
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
นายประเสริฐ บุญแต่ง
น.ส.ณธษา สุระชีวะกฤต
นางพิมลพรรณ กิตติสุวรรณ์
นายไพสิฐ สกุลเศรษฐกร
นายวีระศักดิ์ ตั้งมานะสกุล
นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล
นายวิบูลย์ อรุณเรืองศิริเลิศ
นายไวยศ ปิยะกุลวรวัฒน์
น.ส.ประทานพร ปีตะนีละวัต
นายสมยศ แสงมณีเสถียร
นางจรวยพร สุวรรณสาคร
นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา
นางพนิดา ศรีปัตถา
น.ส.ธนวันต์ เลาหพูนรังษี
นายโอฬาร สกลเดชา
นางชัญญานุช ฉวีวงศ์
นายนิมิตร โรจนรักษ์
นางจิรภัทร กลิ่นโกมุท
นายวิโรจน์ รณเกียรติ
นายพิศักดิ์ สุดสวาท

ต�ำแหน่ง

หน่วยงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส

กลุ่มบริหารการขาย
กลุ่มบริหารความเสี่ยง
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
การเงินและบัญชี
วิเคราะห์สินเชื่อและปฏิบัติการกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารเครือข่ายสาขา
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สินกฎหมายและประเมิน
สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สินกฎหมายและประเมิน
บริหารการตลาดองค์กรและการตลาดผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบภายใน
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
วิเคราะห์การเงินและวางแผนกลยุทธ์
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจธนกิจเช่าซื้อ
กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
กลยุทธ์และสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
กลยุทธ์วางแผนและผลิตภัณฑ์
บริหารกระบวนการธุรกิจ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บริหารผลิตภัณฑ์ไมโครเอสเอ็มอี
ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการความเสี่ยง
ป้องกันการทุจริต
ปฏิบัติการกลาง
วิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย
วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
ควบคุมคุณภาพและบริหารงาน
บริการและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการข้อมูลองค์กร
Digital Transformation
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน (HP & Makro)
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน
กฎหมายและประเมินหลักทรัพย์
บัญชีและภาษี
งานสนับสนุนส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
บริหารช่องทางการขายดิจิทัล
กลยุทธ์และสนับสนุนบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์สินเชื่อเพื่อรายย่อยภาคใต้
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อนาโนกรุงเทพฯ
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจธนกิจ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

การด� ำรงต� ำแหน่ ง
กรรมการในบริษ ัทอื่น

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการ
การศึกษา

• บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีมหาบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Master of Management / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
• Advance Management Program / Harvard Business School
• Bank of Thailand Program / Harvard University Graduate
School of Business Administration

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ประธานกรรมการ)
• บริษัท กู๊ดไชลด์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท โปรเรสสิเดนท์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท อินโฟเวนชั่น จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท คอนโทรลอินไซเดอร์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท แพทริออท เอาท์ฟิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดแด๊ด (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดบราเธอร์ (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กู๊ดมัม (หุ้นส่วน)
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กู๊ดชิลเดร้น (หุ้นส่วนผู้จัดการ)

นายธีระพล ปุสสเด็จ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน) (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (ที่ปรึกษาประธานกรรมการ)
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นายศิริชัย สาครรัตนกุล

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส (Mr. Stephen Tirador Briones)

การศึกษา

การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท คิวบ์ เรียล พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (ประธานกรรมการ)
• บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท จุฑานาวี จ�ำกัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
• บริษัท ทีไอซี เอนจิเนียริ่ง โปรดักส์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการอิสระ)
• ING Bank N.V. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

การศึกษา

การศึกษา

กรรมการอิสระ

• ภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. / University of Central Missouri
• นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขัน้ สูง (เกียรตินิยม) /
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 /
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Chartered Director /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Refresher Course /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program 1-2 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการอิสระ)
• บริษัท แพรนด้าจิวเวลรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
• บริษัท แอลดีซี เด็นทอล จ�ำกัด (มหาชน)
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
• สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (กรรมการ)

กรรมการ

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

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษา

• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
การเงินและการธนาคาร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Master of Business Administration (M.B.A.) /
The Anderson School of UCLA
• Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่น 15) / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Ultra Wealth / บริษทั อัลตร้าเวลท์ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• Director Accreditation Program /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Leadership Development Program /
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

การถือหุ้นธนาคาร

มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 71.79

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการผู้จัดการ)
• บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท ไชยวรรณ จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• บริษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จ�ำกัด (กรรมการอิสระ)

นายรอย ออกุสตินสั กุนารา (Mr. Roy Agustinus Gunara)
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา

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

การถือหุ้นธนาคาร

มีผู้ที่เกี่ยวข้องถือหุ้นธนาคาร ร้อยละ 0.83

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด (กรรมการผู้จัดการ)
• บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

นายตัน จุน-ฮง (Mr. Tan Choon-Hong)

กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา

• GCE “A” Level / Victoria Junior College
• Bachelor of Arts in Electrical & Electronics
Engineering (1st Class Honors) / Cambridge University
• Master of Engineering (Distinction) / Cambridge University
• Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute

การถือหุ้นธนาคาร
ไม่ได้ถือหุ้น

ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

• Northstar Advisors Pte. Ltd. (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
• Nera Telecommunications Ltd. (กรรมการ)
• Asia Systems Ltd. (กรรมการ)
• Precious Solutions Partners (กรรมการ)
• Precious Solutions Group (กรรมการ)
• Precious Solutions Limited (กรรมการ)
• Precious Solutions Holdings (กรรมการ)
• APAC Realty Pte. Ltd. (กรรมการ)
• Realty International Associates Pte. Ltd. (กรรมการ)
• ERA Real Estate Consulting (Shanghai) Co., Ltd. (กรรมการ)
• Orion Capital Co., Ltd. (กรรมการ)
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รายงานการเปลี่ ยนแปลง
การถื อหุ ้นของกรรมการในปี 2561

สัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ถือ*
ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น / ลดลง

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

ไม่มี

ไม่มี

-

นายธีระพล ปุสสเด็จ

ไม่มี

ไม่มี

-

นายศิริชัย สาครรัตนกุล

ไม่มี

ไม่มี

-

นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

ไม่มี

-

-

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

ไม่มี

ไม่มี

-

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

ไม่มี

ไม่มี

-

นายวิญญู ไชยวรรณ

71.79

20.58

51.21

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

0.83

0.83

-

นายตัน จุน-ฮง

ไม่มี

ไม่มี

-

รายชื่อ

*หมายเหตุ : สัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ถือซึ่งได้รวมสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง และการถือหุ้นของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นกู้ของกรรมการในธนาคารในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี
รายชื่อกรรมการธนาคารทั้งหมดและการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา: ไม่มี
รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี: ไม่มี
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โครงสร ้างองค์ก ร
คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หารสินทรัพยและหนี้สิน

คณะเจาหนาที่บร�หาร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

กรรมการผูจัดการ

กลุมบร�หาร
การขาย

บร�หารเคร�อขายสาขา
สินเช�่อเพ�่อรายยอย
สินเช�่อธุรกิจ
รายยอย
บร�หารชองทาง
การขายดิจ�ทัล
บร�หารเคร�อขายสาขา
สินเช�่อนาโนและ
ไมโครไฟแนนซ

กลุมพัฒนา
ผลิตภัณฑ และ
การตลาด

กลุมบร�หาร
ความเสี่ยง

บร�หาร
เคร�อขายสาขา

สินเช�่อ
ธุรกิจธนกิจ

สินเช�่อ
ธุรกิจธนกิจ

บร�หารกระบวนการธุรกิจ

จัดการความเสี่ยง

ธุรกิจสาขา

บร�หารผลิตภัณฑ
ไมโครเอสเอ็มอี

ปองกันการทุจร�ต

ธนบดีธนกิจ
และการตลาด

บร�หารผลิตภัณฑ
ไมโครไฟแนนซ
บร�หารผลิตภัณฑ
ไมโครเวลธ
กลยุทธการบร�หาร
และวางแผน
การบร�หาร
ลูกคาสัมพันธ
ควบคุมคุณภาพสินเช�่อ
และติดตามการจัดเก็บหนี้
บร�หารความสัมพันธ
ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี
บร�หารการตลาดองคกร
และการตลาดผลิตภัณฑ

สอบทานสินเช�่อ

สนับสนุนกระบวนการ
การขายผลิตภัณฑสาขา
อำนวยการสาขา

สินเช�่อ
ธุรกิจธนกิจเชาซ�้อ
ว�เคราะห
สินเช�่อธุรกิจธนกิจ
กลยุทธและสนับสนุน
สินเช�่อธุรกิจธนกิจ
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คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบและกำกับ
ตรวจสอบภายใน
สำนัก
กรรมการผูจัดการ
เก็บเง�นและเรงรัด
หนี้สินกฎหมายและ
ประเมินหลักทรัพย
เก็บเง�นและ
เรงรัดหนี้สิน
บร�หารสินทรัพย
กฎหมายและ
ประเมินหลักทรัพย

กำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ
ว�เคราะหสินเช�่อ
และปฏิบัติการกลาง

ว�เคราะหสินเช�่อ
ควบคุมคุณภาพ
และบร�หารงาน
ปฏิบัติการกลาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บร�การและปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการขอมูลองคกร
บร�หารและจัดการ
เทคโนโลยีทางธุรกิจ
Digital Transformation
วางแผนงบประมาณ
และธุรการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิบัติการธนาคาร
สนับสนุนระบบงาน

การเง�น
และบัญช�

บร�หารเง�น
บัญช�และภาษ�
เง�นฝากและ
โครงการพ�เศษ

บร�หาร
ทรัพยากรบุคคล

บร�หารกลยุทธและสนับสนุ
นบร�หารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
บร�หาร
การเปลี่ยนแปลง
ธุรการ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ล ักษณะการประกอบธุรกิ จ

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำก ัด (มหาชน)
ตระหน ักถึ งความต ้องการของกลุ่ มผู ้ประกอบการรายย่ อย
ในการเข ้าถึ งแหล่ งเงินทุนโดยไม่ต ้องพึ่ งพาการเงิน
นอกระบบ การเข ้าถึ งแหล่ งเงินทุนได ้ง่าย ย่ อมช่วยให ้
้
ลู กค ้าสามารถต่ อยอดธุรกิ จและมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบัน
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 เพื่อยกระดับบริษัทเงินทุนและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ที่เปิดด�ำเนินการอยู่ พร้อมสร้างการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกับสถาบัน
การเงินประเภทต่างๆ
ธนาคารเปิดด�ำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ณ วันที่ 18 มกราคม 2550  ในปี 2552
ธนาคารได้ลงทุนเข้าซื้อกิจการ บริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ท�ำการเพิ่มทุนจาก
2,500 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท จากการเข้าร่วมทุนของกลุ่ม Northstar ต่อมาธนาคาร
ได้ขายกิจการบริษัท ธนบรรณ จ�ำกัด เมื่อปี 2557 จากนั้นในปี 2558 ได้เพิ่มทุนอีกจ�ำนวน
1,000 ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมาธนาคารได้เพิ่มทุน

รายงานประจ�ำปี 2561

อีกจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่ง และรองรับการเติบโตในอนาคต
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย “ธนาคารพาณิชย์เพื่อ
รายย่อย” คือ บริษัทมหาชนจ�ำกัด ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่ประชาชน
รายย่อยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีข้อจ�ำกัด
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์
และธุรกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงสูง ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด
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ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นให้บริการทาง
การเงิน ที่ แ ตกต่ า งส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ยในการเข้ า ถึ ง
แหล่งเงินทุนในระบบมากกว่าการไปกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่
สูงมากได้
ขณะเดี ย วกั น ธนาคารยั ง ให้ บ ริก ารด้ า นค� ำ ปรึก ษาในการด� ำ เนิ น
ธุรกิจด้วยการอบรมความรู้ทางการเงินและการให้โอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ที่ดุเดือด
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้
เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วในการให้บริการทางการเงินที่ส�ำคัญ
แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งส่งผลรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย
นอกระบบที่มักถูกละเลยจากสถาบันการเงิน ซึ่งธุรกิจประเภทนี้คือ
หัวใจหลักของธนาคาร ธนาคารได้ศึกษาค้นคว้าและมีความเข้าใจดี
เกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มนี้ และมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
ธนาคารตระหนักถึงความส�ำคัญที่ไม่เพียงแค่การตอบสนองด้าน
การเงินให้แก่ลูกค้า แต่ยังมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีให้สามารถ
พัฒนาทั้งด้านธุรกิจและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ธนาคารเชื่อว่ากลุ่ม
ลูกค้ารายย่อยเป็นเจ้าของกิจการที่ท�ำงานหนัก ซึ่งส่วนใหญ่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจมายาวนาน แต่มี
ข้อจ�ำกัดหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเมื่อต้องการได้ ดังนั้น
ในปี นี้ ธนาคารไม่ เ พีย งแค่ ส ร้ า งการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ว จาก
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เท่ า นั้น หากแต่ ยั ง ขยายขอบเขตความส� ำ คั ญ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งการฝึกอบรมและมอบความรู้ทาง
การเงินให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงการ
มอบทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรหลานของกลุ่มลูกค้าธนาคาร
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ของธนาคารจะจั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ที่ มี
ความเสี่ยงสูง แต่จากการที่ธนาคารมุ่งมั่นตั้งใจที่จะด�ำเนินธุรกิจกับ
กลุ่มลูกค้าประเภทนี้ ธนาคารได้ศึกษาและมีความเข้าใจลูกค้าอย่างดี
เพื่อพัฒนารูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายการปฏิบัติการ และ
การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการน�ำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ
ที่ช่วยให้ธนาคารมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการเติบโตของ
สินทรัพย์ทยี่ ั่งยืน โดยในปีนธี้ นาคารได้มกี ารพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถให้
บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มีการท�ำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยเข้าไว้
ในระบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการหาลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เก็บเงินและเร่งรัดหนี้สิน ในด้านคุณภาพของพอร์ตโฟลิโอ ธนาคาร
ยังคงรักษาสมดุลไปพร้อมกับการเติบโตที่รวดเร็ว และการพัฒนา
ให้ดีขึ้นต่อไป

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายตัวของฐานลูกค้าอย่าง
มากในปี 2561 ส่งผลให้แบรนด์ของธนาคารเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งจาก
ผู้บริโภคและสื่อมวลชน โดยธนาคารได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่างๆ ว่า
ไม่เพียงแค่เป็นธนาคารในประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่
สามารถเข้าใจกลุม่ ลูกค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริง แต่รปู แบบการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ของธนาคารยั ง มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ สั ง คมในการสร้ า งโอกาส
ทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว หนังโฆษณาของธนาคารภายใต้
ชื่อ “ใครไม่เห็น เราเห็น” ที่เปิดตัวในปี 2561 ได้สร้างการรับรู้แบรนด์
ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง รวมทัง้ ช่วยเพิ่ม
มูลค่าของแบรนด์ธนาคารอย่างมีนัยส�ำคัญ

การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของการให้บริการ ในปี 2561 ธนาคาร
ยังคงเน้นการขยายสาขาธนาคารอย่างรวดเร็วไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เน้นการใช้ต้นทุนต�่ำและให้บริการสินเชื่อในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เช่น ตลาดสดและชุมชนธุรกิจท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้คือบท
พิสูจน์ปัจจัยความส�ำเร็จในการเติบโตของธนาคาร ธนาคารสามารถ
ขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยได้รวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยใน
ปี 2561 ธนาคารเปิดสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพิ่มอีก 136 สาขา
ท�ำให้มีจ�ำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 301 สาขาจากเดิม 165 สาขา สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่ตลาดสดมากกว่า 2,500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีจ�ำนวน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายกว่า 1 ล้านคน

การเติบโตของธุรกิจหลัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและกลุ่มไมโครไฟแนนซ์ ในปี 2561 ยอดรวม
จ�ำนวนลูกค้าทั้งสองกลุ่มมีอัตราการเติบโตที่ 84% จากปีก่อน โดยมี
สินเชื่อคงค้างทีเ่ ติบโตขึ้น 23% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสินเชื่อทีม่ ขี นาดเล็ก
ของกลุ่มลูกค้ารายย่อย

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบดิจิทัล (Digitisation) นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโต
ที่ส�ำคัญของธนาคาร ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้พัฒนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติการเนื่องจากเป็นสินเชื่อขนาดเล็ก
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โดยรู ป แบบดั ง กล่ า วได้ ถู ก ออกแบบมาเพื่อ รองรั บ กระบวนการ
พิจารณาสินเชื่อและการปฏิบัติการของธนาคารในการให้บริการลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาด
และกระบวนการท�ำงานซ�้ำซ้อน
ระบบต่างๆ ของธนาคารได้ถูกพัฒนาตามความต้องการที่ก�ำหนด
ได้เองยกเว้นระบบหลักของธนาคาร ด้วยรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างของ
ธนาคาร จึงมีการพัฒนาระบบการหาลูกค้าและระบบปฏิบัติการของ
ธนาคารเองเพื่อเชื่อมต่อกับระบบหลักของธนาคาร โดยธนาคารได้น�ำ
ระบบดิจิทัลมาใช้ในระบบการตรวจสอบเกือบทั้งหมด เพื่อให้สามารถ
ติ ด ตามกระบวนการขอสิ น เชื่อ ในทุ ก ขั้น ตอนและเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
คุณภาพพอร์ตโฟลิโอของธนาคารแบบเรียลไทม์ ธนาคารสามารถ
รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการขอสินเชื่อของลูกค้าที่ก�ำลังจัดการ
อยู่ในขณะนัน้ ได้ทุกเวลา ใครเป็นผู้ดูแลเคสนั้นๆ เช่น เหตุใดใบค�ำขอ
สินเชื่อจึงถูกตีคืน หรือเหตุใดจึงมีความล่าช้า สามารถเห็นตาราง
การนัดหมายของเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า (RM) กับลูกค้า
ในแต่ละครั้ง ซึ่งรายงานของเจ้าหน้าที่จะถูกบันทึกไว้
และวันนี้ ธนาคารได้ทำ� การพัฒนาระบบใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปัจจุบนั
ธนาคารสามารถเห็นสถานที่ตั้งร้านค้าหรือธุรกิจของลูกค้า รวมถึง
การเจาะตลาดในแต่ละแห่งว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด หลักฐาน
การช�ำระเงินของลูกค้า และรายงานทางธุรกรรมที่สามารถก�ำหนดได้
ทั้งในส่วนที่เป็นสาขา ตลาด หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่บริหารความ
สัมพันธ์ลูกค้าเป็นรายบุคคล ระบบนี้ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของพนั ก งานและจั ด การพอร์ ต โฟลิ โ อ
ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลที่ธนาคารได้รวบรวมจากลูกค้าและ
กระบวนการเหล่านี้จะน�ำไปสู่การพัฒนาของธนาคารในขั้นตอนถัดไป

การก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

ธนาคารไร้ซึ่งข้อสงสัยใดๆ ว่าอนาคตขึ้นอยู่กับการพัฒนาปรับปรุง
เทคโนโลยีและการท�ำธุรกรรมไร้เงินสด แนวโน้มของตลาดในการท�ำ
ธุรกรรมไร้เงินสดได้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและ
ร้านค้ามากขึ้น ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบพร้อมเพย์ได้

เพิ่มปริมาณกระแสการท�ำธุรกรรมไร้เงินสดและอีคอมเมิร์ซ ธนาคาร
จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด โดยธนาคาร
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื่อสร้างนวัตกรรมดิจิทัลในการบริการของ
ธนาคาร รวมถึงการสร้างศักยภาพทางด้านอีคอมเมิร์ซในอนาคต
ธนาคารริเริ่มโครงการแรกผ่านบริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่น ด้วย
การพัฒนาระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่เจ้าของธุรกิจร้านโชห่วยหรือร้านขาย
ของช�ำในการท�ำธุรกรรมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารได้มีการพัฒนาระบบ
เสร็จสิ้นแล้วและวางแผนในการเปิดตัวบริการดังกล่าวสู่ตลาดใน
ปี 2562 โดยเป้าหมายของธนาคารคือการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่
ในตลาดสดซึ่งส่วนใหญ่ใช้เงินสดในการท�ำธุรกรรม ธนาคารมีแผน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้ามาท�ำธุรกรรมไร้เงินสดด้วย
การใช้คิวอาร์โค้ดและพร้อมเพย์

การสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ตลอดระยะเวลาของการให้บริการกลุ่มลูกค้าประเภทนี้ ธนาคารได้
สร้างความแตกต่างของการบริการอย่างชัดเจนด้วยการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อที่เรียบง่ายและโปร่งใส ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า และที่ส�ำคัญที่สุดธนาคารฝึกอบรมและ
ตรวจสอบบุคลากรให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย “การก�ำกับดูแล
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม” อย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นในการ
สร้างการเติบโตของสินเชื่ออย่างสมดุลด้วยนโยบายที่ชัดเจนว่าจะไม่
ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ามากเกินความสามารถในการผ่อนช�ำระจนอาจ
น�ำมาซึ่งภาระที่เพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้า
ส�ำหรับลูกค้าไมโครเอสเอ็มอี ธนาคารยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่
แนบแน่นกับลูกค้า ขณะที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้ามุ่งมัน่
ที่จะให้ค�ำปรึกษาและหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ลูกค้าของ
ธนาคารหลายรายต้องเผชิญกับปัญหาจากประวัติการผ่อนช�ำระและ
ลักษณะธุรกิจ แต่ด้วยประสบการณ์และการบริการของเจ้าหน้าที่
บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าคือหัวใจส�ำคัญในการมอบบริการและ
การสนับสนุนทีด่ ที สี่ ดุ ปัจจุบนั กระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยตรง

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

จากลูกค้าถูกน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน และทุกๆ ปีธนาคารจะทบทวน
ผลของการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ธนาคารมีความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งทีค่ ะแนนความพึงพอใจของลูกค้าดีขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง โดยดัชนี
ชี้วดั ความพึงพอใจของลูกค้า (NPS) ส�ำหรับการบริการผลิตภัณฑ์หลัก
ทั้งหมดของธนาคารมีคา่ เฉลีย่ สูงกว่าปีทผี่ า่ นมา ขณะเดียวกันคะแนน
ความพึงพอใจในการท�ำงานของพนักงานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

จุดเด่นทางการเงินปี 2561

ผลการด�ำเนินงานในปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จของการ
เติบโตอันโดดเด่นของธนาคาร ด้วยตัวเลขสินทรัพย์รวม 50,034
ล้านบาท รายได้จากการด�ำเนินงาน 4,234 ล้านบาทและก�ำไรสุทธิ
771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปีก่อน นอกจากนี้ ธนาคารยัง
ได้รับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ที่ร้อยละ
13.20 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)
อยู่ที่ร้อยละ 1.62 ต่อปี

แผนธุรกิจปี 2562

หลังจากประสบความส�ำเร็จในการสร้างชื่อและรากฐานของธนาคาร
ในปี 2561 ธนาคารพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลง
และการขยายตัวเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับความท้าทายทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นผู้ให้บริการ
สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในปี 2562 ธนาคารจึงได้ให้
ความส�ำคัญกับกลยุทธ์หลัก 2 ประการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจระยะยาวดังนี้
1. การเติบโตของกลุ่มลูกค้ารายย่อย
กลยุทธ์แรกคือการเร่งสร้างการเติบโตของธนาคารในกลุ่มธุรกิจ
รายย่อย การขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยท�ำให้ธนาคารมี
จ�ำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ นอกจากการเติบโตและการ
ขยายตัวทีแ่ ข็งแกร่งแล้ว ธนาคารยังได้เน้นการปรับปรุงกระบวนการ
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเครดิต การปฏิบัติการ และ
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การเก็บเงิน ด้วยรูปแบบธุรกิจและความเชี่ยวชาญของธนาคาร
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและโอกาสทางการตลาดอื่นอีกมากมาย
ธนาคารมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจรายย่อย
อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายขอบเขตการให้บริการและเสริม
ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้ารายย่อยนี้
ธนาคารวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบสาขา
สินเชื่อเพื่อรายย่อยและเร่งการขยายสาขาให้ได้ถึง 500 สาขา
ภายในสิ้นปี 2562 จาก 301 สาขาเมื่อปี 2561 ซึ่งจากการวิจัย
ภายในองค์กรเกีย่ วกับตลาดเป้าหมาย ภายในสิ้นปี 2562 ธนาคาร
จะสามารถให้ บ ริก ารในตลาดสดและชุ ม ชนธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่น
ขนาดเล็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกแห่ง
นอกจากนี้ ธนาคารยังวางแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
ใช้แพลตฟอร์มใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการออนไลน์บนมือถือ
ในแบบเรียลไทม์ โดยวิธีการในกระบวนการดูแลลูกค้าใหม่นี้
จะช่วยร่นระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อและการโอนเงินได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญ ซึ่งธนาคารได้ริเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ปีที่แล้ว และ
ในขณะที่ (e-KYC ) และ National Digital ID (NDID) ยังคง
อยู่ระหว่างการพัฒนา ธนาคารมีความพร้อมที่จะทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2562 โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้
จะเริ่มใช้กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์
อย่างไรก็ดี แม้ธนาคารมีการขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ธนาคารมีแผนที่จะพัฒนากระบวนการใหม่ในการเก็บเงินลูกค้า
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานและคุณภาพของพอร์ต
โฟลิโอ รูปแบบธุรกิจของธนาคารจัดให้มีบริการเก็บเงินแก่ลูกค้า
เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถละทิ้งสถานที่ประกอบการได้ โดย
ธนาคารยังอยูร่ ะหว่างการออกแบบกระบวนการเก็บเงินระยะต่อไป
ด้วยการใช้แผนที่ทางภูมิศาสตร์ในการลดระยะการเดินทาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานและสามารถ
เก็บเงินได้เร็วยิ่งขึ้น
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ขณะเดียวกัน ธนาคารมีแผนที่จะพัฒนาจุดขายใหม่เพื่อพัฒนา
ธุรกิจและคุณภาพชีวิตของลูกค้า โดยโครงการและการสัมมนา
เกี่ยวกับความรู้ทางการเงินของธนาคารในปัจจุบันส่งผลต่อชีวติ
ของลูกค้าอย่างมีนัยส�ำคัญ และธนาคารได้รับการตอบรับที่น่า
พอใจ ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกสืบเนื่องมาจากลูกค้าได้รับ
ประโยชน์อย่างมากจากความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน การเรียนรู้
ทักษะใหม่ในการท�ำบัญชีและการบริหารกระแสเงินสด ธนาคาร
ตระหนักดีว่าการให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ได้ช่วยให้ลูกค้ามีชวี ิต
ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
ธนาคารจึงต้องเพิ่มความถี่ของการจัดหลักสูตรการอบรมให้
ความรู้ด้วยต้นทุนที่น้อยลง จึงได้ลงทุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ถาวรแห่งใหม่ซึ่งจะสามารถจัดชั้นเรียนได้มากขึ้นพร้อมมีทีมงาน
ประจ�ำในการให้การอบรมแก่ลูกค้า
2. ริเริ่มการพัฒนาแพลตฟอร์มการธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ
กลยุทธ์ประการที่สองคือการเป็นธนาคารดิจิทัล (Digital
Banking) ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาก่ อ นหน้ า นี้ ว ่ า ธนาคารได้ รเิ ริ่ม
แนวคิดในการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานภายใน
กระบวนการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตาม จากการที่ตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่สังคมไร้เงินสดและการใช้งาน
แอปพลิเคชันบนมือถือของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ธนาคารจึงต้องเริ่มการเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารเป็นธนาคาร
ดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต และต้องเริ่มสร้างกลยุทธ์ระยะยาว
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้
ทั้งนี้ หนึ่งในความท้าทายที่ส�ำคัญในการใช้ระบบดิจิทัล คือ การ
เปลี่ยนแปลงจากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ไปสู่การแพลตฟอร์มใหม่
ที่มีรูปแบบโครงสร้างแบบเปิด ซึ่งในปี 2018 ธนาคารเริ่มต้น
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลด้วยการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
การออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ในอนาคต มีการจัดตั้ง
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ทีมใหม่ที่จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาดิจทิ ัล โดยบริษัท ไทยไมโคร
ดิจิทัล โซลูชั่น จ�ำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกรรมเงินสดและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสู่การเป็นธนาคารดิจิทัล
ส� ำ หรั บ เป้ า หมายแรกในแผนงานธนาคารดิ จิทั ล คื อ การ
ออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้าง
แพลตฟอร์มแบบเปิดโดยใช้ API ที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันใหม่
กับการใช้อุปกรณ์มือถือได้อย่างลงตัวโดยสามารถทั้งเชื่อม
หรือแยกออกจากแพลตฟอร์มธนาคารได้โดยมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที่มั่นคงและยืดหยุ่น
พร้อมกันนี้ ธนาคารประสบความส�ำเร็จในการขยายธุรกิจ
สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอีและไมโครไฟแนนซ์ และจะยังคงเป็นหนึ่ง
ในผู้ให้บริการหลักในการให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจรายย่อยที่ถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศซึ่งส่วนใหญ่
ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการและความรู้ทางการเงิน
ด้วยความตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะเห็นลูกค้ามีความก้าวหน้าทาง
ธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการให้บริการผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเที่มีลักษณะเฉพาะ ขณะเดียวกัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่
มั่นคง ธนาคารยึดมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างการเติบโต
ทางธุรกิจ มีความรู้ทางการเงินพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อันเป็นรากฐานส�ำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ผลิ ตภ ัณฑ์และการบริการ

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและ
เคียงข้างกันไปอย่างเข้าอกเข้าใจ พร้อมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ทีห่ ลากหลาย แตกต่างจากท้องตลาด ครอบคลุมกลุม่ ธุรกิจขนาดกลาง
(SMEs) และธุรกิจรายย่อยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในระบบได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ลูกค้าสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจ
ไปพร้อมๆ กับการได้รับความเป็นธรรมภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและความคุ้มครองตามที่กฎหมายก�ำหนด

ขณะเดียวกันธนาคารยังได้สนับสนุนแนวคิดการออมเงิน เพื่อสร้าง
รากฐานทางการเงินของคนไทยให้มีความมั่นคงผ่านผลิตภัณฑ์
เงินฝากหลากหลายรูปแบบส�ำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ด้วยความ
ตระหนักถึงพันธกิจส�ำคัญในฐานะสถาบันการเงินของประเทศที่
ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและขับเคลื่อนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑธนาคาร

สายลูกคา
ธุรกิจรายยอย

สายลูกคา
ทั�วไป

สินเช�่อเพ�่อธุรกิจ Micro SME
สินเช�่อนาโนเครดิตเพ�่อธุรกิจรายยอย
สินเช�่อไมโครเครดิตเพ�่อธุรกิจรายยอย
สินเช�่อธุรกิจเพ�่อซ�้ออะพารตเมนต
ร�ไฟแนนซ (Apartment for Rent)
• สินเช�่อธุรกิจเพ�่อซ�้อสถานประกอบการ
สำหรับผูประกอบการรายยอย
• สินเช�่อธุรกิจเพ�่อผูประกอบการ
รายยอยราน 7-Eleven
• สินเช�่อธุรกิจฯ สำหรับ
ปมน้ำมันและปมแกส
• สินเช�่อธุรกิจฯ สำหรับ
การปรับปรุงตกแตงอะพารตเมนต
• สินเช�่อธุรกิจฯ สำหรับ
ผูประกอบว�ชาช�พแพทย
• สินเช�่อบุคคลอเนกประสงค
เพ�่อการอุปโภคบร�โภคสำหรับ
เจาของกิจการ (Asset for Cash)
• สินเช�่ออเนกประสงคเพ�่อธุรกิจ
(Multipurpose Business Loan)

• สินเช�่อทองแลกเง�น
• สินเช�่อบานแลกเง�น
• ผลิตภัณฑเง�นฝาก
ประเภทตางๆ
• ผลิตภัณฑหนวยลงทุน
(กองทุนรวม)

สายลูกคา
ธุรกิจ SMEs
• สินเช�่อ SMEs
• สินเช�่อเชาซ�้อเพ�่อธุรกิจ
• สินเช�่อเพ�่อเจาของรานทอง

•
•
•
•
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สายลู กคา้ ธุ รกิ จ SMEs

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ มั่นในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจของสายลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี โดยตั้งเป้าที่จะเป็นธนาคารที่
เคียงข้างและเติบโตไปพร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า ธนาคารมี
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อันเป็นก�ำลังหลักที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือน�ำเสนอบริการทางการเงินที่เข้าถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการได้มากนัก
ดังนั้น ธนาคารจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ด้วยบริการด้าน
สินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี พร้อมเพิ่มโอกาสในการขยาย
ธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
สินเชื่อ SMEs
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีหลากหลาย
ประเภทที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามการใช้งาน และความต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขยายกิจการ จัดซื้อวัตถุดิบ ลงทุนในเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการด�ำเนินงาน หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
โดยธนาคารมอบวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 10  ล้านบาทขึ้นไป ทั้งประเภท
บุคคลธรรมดา ร้านค้าทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด และบริษัทจ�ำกัด เพื่อ
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

1. สินเชื่อ SMEs
2. สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
3. สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง

• วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft)
บริก ารทางการเงิน เพื่อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตของกิ จ การส� ำ หรั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่มีความต้องการแหล่งเงิน
ทุนระยะสั้นหรือน�ำไปเป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจ โดยช่วยให้ผู้ประกอบ
การมีสภาพคล่องทางการเงิน สามารถเบิกถอนวงเงินจากบัญชี
กระแสรายวันได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมเช็คส่วนตัวเพิ่มความคล่องตัว
ในการช�ำระค่าสินค้า วัตถุดิบ และค่าบริการอื่นๆ ที่ต้องใช้จ่ายในธุรกิจ
• วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan)
บริการทางการเงินที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่มีความต้องการบริการทางการเงินส�ำหรับ
ใช้เป็นเงินทุนด�ำเนินงานในธุรกิจและใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
จัดหาสินค้าและบริการ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้า รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

• วงเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan)
บริการทางการเงินที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการแหล่งเงินทุนส�ำหรับใช้ในการลงทุน
ในธุรกิจหรือขยายธุรกิจส�ำหรับเช่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร โรงงาน
หรืออาคารส�ำนักงาน โกดังสินค้า ค่าเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการโอนย้ายวงเงินจากสถาบัน
การเงินเดิม
• วงเงินรับซื้อลดตั๋วเงิน (Clean Bill Discount)
บริการทางการเงินเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ
รายย่อย (SMEs) ในลักษณะการรับซื้อลดตั๋วเงินประเภทต่างๆ เช่น
ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เช็คการค้าที่ระบุวันครบก�ำหนดช�ำระเงิน
ไว้ล่วงหน้า และตั๋วแลกเงิน (B/E) โดยธนาคารจะหักส่วนลดรับ
ล่วงหน้าทันที
• วงเงินประเภทภาระผูกพัน (Contingent Liability)
บริก ารที่ จ ะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกในการด� ำ เนิ น กิ จ การของ
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
- หนังสือค�้ำประกัน (Letter of Guarantee) บริการของธนาคาร
ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการหนังสือ
จากธนาคารเพื่อค�้ำประกันต่อหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไปส�ำหรับสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจ
- การอาวัล (Aval) บริการของธนาคารส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
รายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้ธนาคารค�้ำประกันการช�ำระเงิน
ตามตั๋วเงิน เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เป็นต้น
- การรับรองตั๋วแลกเงิน (Acceptance) บริการของธนาคาร
ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SMEs) ที่ต้องการให้
ธนาคารรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงิน
- เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ (Domestic
Letter of Credit) เป็น Letter of Credit ซึ่งธนาคารออกให้
ตามค�ำขอของผู้ขอเปิด Letter of Credit ผูกพันต่อผู้รับ
ประโยชน์ (Beneficiary) ที่อยู่ในประเทศในการเรียกให้ธนาคาร
ผู้เปิด (Issuing Bank) ช�ำระเงินหรือรับรองการช�ำระเงินตาม
ตั๋วแลกเงินและเอกสารการค้า โดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
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สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อส�ำหรับเช่าซื้อเครื่องจักร-เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
(Hire-purchase) วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือ
บุ ค คลธรรมดาที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ซึ่ง สามารถใช้ เ ครื่อ งจั ก รเป็ น
หลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อเพิ่มโอกาสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการหรือแหล่งเงิน
ทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินทรัพย์ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สิน
ด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ ทั้งยังได้
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา
ยิ่งไปกว่านั้น สินเชื่อดังกล่าวยังไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเช่า
และการคิดดอกเบีย้ แบบลดต้นลดดอก รวมถึงอัตราค่าเช่าคงทีต่ ลอด
สัญญาในระยะเวลาการเช่า 1-5 ปี ซึ่งการช�ำระค่าเช่าจะช�ำระในจ�ำนวน
เท่ากันเป็นรายเดือน หรือสามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ด้วยการช�ำระ
ค่าเช่ามากกว่าอัตราค่าเช่าที่ก�ำหนด เพื่อช่วยลดจ�ำนวนเงินต้น
ให้หมดเร็วขึ้น หรือการช�ำระปิดสัญญาก่อนก�ำหนดได้โดยไม่ต้องเสีย
ดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญา
ทั้งนี้ ในส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถขอสินเชื่อแบบเช่าซื้อ
เครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire-purchase) จัดแบ่งเป็นประเภทต่างๆ
ดังนี้
• รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
• เครื่อง CNC-เครื่องกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ ส�ำหรับวัสดุ
พลาสติก / โลหะ
• เครื่องบรรจุภัณฑ์-Filling & Package Equipment
• เครื่องจักร-อุปกรณ์ ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้า-Forklift / Crane
• เครื่องพิมพ์ เครื่องตัด เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ
สินเชื่อเพื่อเจ้าของร้านทอง
สินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านทอง และต้องการเพิ่มโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินลงทุน เพิ่มผล
ก�ำไร หรือต่อยอดธุรกิจ โดยใช้ทองค�ำแท่งหรือทองรูปพรรณเป็น
หลักทรัพย์ค�้ำประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2561
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สายลู กคา้ ธุ รกิ จรายย่ อย

1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME
2. สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
3. สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
4. สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้ออะพาร์ตเมนต์ รีไฟแนนซ์
Apartment for Rent)
5. สินเชื่อธุรกิจเพื่อซือ้ สถานประกอบการ
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
6. สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven
7. สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊ส
8. สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับการปรับปรุงตกแต่งอะพาร์ตเมนต์
9. สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
10. สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค
ส�ำหรับเจ้าของกิจการ (Asset for Cash)
11. สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อธุรกิจ
(Multipurpose Business Loan)

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย อันเป็นรากฐานส�ำคัญของประเทศเสมอมา
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าให้
สามารถเติบโตทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยบริการไมโคร
ไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร” จึงได้พัฒนาบริการสินเชื่อ
ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายได้อย่างครอบคลุมทั้งในรูปแบบที่ต้องการหลักประกัน
และไม่ต้องการหลักประกัน
ในส่วนสินเชื่อแบบมีหลักประกันนั้น ธนาคารมีเป้าหมายที่จะเสริม
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพมากขึ้น
จึงมอบบริการสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิตบิ คุ คล ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท และระยะเวลาการผ่อนช�ำระ
สูงสุด 15 ปี โดยสามารถใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกันได้หลายประเภท
เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย
หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน และสามารถกู้เพิ่มได้ส�ำหรับจ่าย
ค่าเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของ
วงเงินกู้ เพียงแค่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอกู้หรือที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ขอกู้ไม่ต�่ำกว่า 3 ปี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
บุคคลธรรมดาที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอกู้หรือธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องไม่ต�่ำกว่า 5 ปี สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ ด้วยสินเชื่อแบบ
ไม่มีหลักประกันซึ่งค�้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนช�ำระสูงสุด
5 ปี และสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 จากวงเงินกู้
ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อน�ำไปช�ำระค่าเบี้ยประกันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
พร้อมกันนี้ หากเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยที่เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจ�ำกัด ซึ่งมีประสบการณ์บริหารธุรกิจที่ขอกู้หรือธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งไม่ตำ�่ กว่า 5 ปี ก็สามารถเข้าถึงสินเชื่อแบบไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์
ค�้ำประกันได้เช่นเดียวกัน โดยก�ำหนดระยะเวลาผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ  3 ปี
สูงสุดไม่เกิน 5 ปี และสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15
จากวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เพื่อน�ำไปช�ำระค่าเบี้ยประกันหรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งสินเชื่อที่ให้แบ่งตามระดับของยอดขาย ดังต่อไปนี้
• วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ส�ำหรับยอดขายตั้งแต่ 25 ล้านบาท
ถึง 50 ล้านบาทต่อปี
• วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ส�ำหรับยอดขาย 50 ล้านบาท ถึง
80 ล้านบาทต่อปี
• วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ส�ำหรับยอดขายมากกว่า 80 ล้านบาท
ขึ้นไปต่อปี
นอกเหนือจากการให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชือ่ เพื่อธุรกิจรายย่อยที่
ครอบคลุมทั้งแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันส�ำหรับบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลแล้ว ธนาคารยังพร้อมให้การสนับสนุนผู้ที่
ต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบ
กิจการค้าขาย เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ร้าน
7-Eleven สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊ส รวมถึง
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ
ดังนี้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Micro SME
เพื่อ ให้ ลู ก ค้ า ทุ ก ระดั บ ชั้น สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิน ทุ น ได้ ม ากขึ้น
ธนาคารจึงได้มอบบริการสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย
วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ส�ำหรับเจ้าของกิจการ
หรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องการเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อด�ำเนินกิจการต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายกิจการ
การเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน
เดิม ด้วยจุดเด่นการค�ำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่สามารถ
น�ำไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายของกิจการได้ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้
หลักทรัพย์ค�้ำประกันได้หลายประเภท เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
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สถานประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน
เป็นต้น
สินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
เพราะตระหนักถึงความต้องการในการเข้าถึงเงินทุนของผูป้ ระกอบการ
รายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเข้าถึงเงินทุนในระบบได้
อย่างปลอดภัยและเป็นธรรมโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ และ
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกัน ธนาคารจึงได้มอบ
บริการทางการเงินด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอกร้อยละ 36 ต่อปี หรือเพียงร้อยละ 3 ต่อเดือน และ
สามารถผ่อนนานสูงสุด 3 ปี เพียงผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพไม่ต�่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสถานที่ตั้งธุรกิจอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15
กิโลเมตรจากสาขาของธนาคาร
และเพราะเข้าใจในความต้องการและพฤติกรรมการค้าขายของ
ลูกค้าอย่างแท้จริง ธนาคารจึงมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ความเป็น
ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแบบคนรู้ใจ ด้วยการเพิ่มบริการที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกด้านการช�ำระเงิน โดยบริการรับช�ำระเงินถึง
สถานประกอบการ และสามารถแบ่งช�ำระเงินกู้เป็นรายสัปดาห์ได้
เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินลงทุน
สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
ด้วยความส�ำเร็จของบริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยที่
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างกิจการ
ค้าขายเป็นของตัวเอง ธนาคารจึงได้เดินหน้าสนับสนุนให้ผู้ประกอบ
การสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยสินเชื่อ
ไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่เพิ่มวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนช�ำระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ร้อยละ 28 ต่อปี เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผปู้ ระกอบการสามารถขยายกิจการ
ได้มากกว่ากลุ่มนาโนเครดิตและสร้างยอดขายได้มากขึ้น
สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้ออะพาร์ตเมนต์ รีไฟแนนซ์
(Apartment for Rent)
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ส�ำหรับผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจอะพาร์ตเมนต์ให้
เช่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมีความประสงค์จะซื้ออะพาร์ตเมนต์เพิ่ม
หรือต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน หรือเพื่อชดเชยค่าก่อสร้าง
เงินลงทุน รวมถึงเพื่อใช้ในธุรกิจ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 20 ล้านบาท
โดยสามารถให้วงเงินสินเชื่อในการด�ำเนินธุรกิจไม่เกิน 5 ล้านบาท
และระยะเวลาการผ่อนช�ำระสูงสุด 20 ปี และกรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อ
อะพาร์ตเมนต์ สามารถใช้อะพาร์ตเมนต์เดิมที่มีอยู่เป็นหลักประกัน
โดยไม่ต้องจดจ�ำนองอะพาร์ตเมนต์ที่ซื้อเพิ่มเติม
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สินเชื่อธุรกิจเพื่อซื้อสถานประกอบการส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
สินเชื่อธุรกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างฐานรากของกิจการให้แข็งแกร่ง
ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น
สถานประกอบการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท และระยะเวลา
การผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดยผูข้ อสินเชื่อสามารถใช้หลักทรัพย์
ค�้ำประกันได้หลายประเภท เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถาน
ประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน เป็นต้น
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven
สินเชื่อเพื่อเพิ่มพูนโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่
ต้องการขยายกิจการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที่เปิดกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ในส�ำนักงาน รวมถึงการขยายร้านและ
เปิดสาขาเพิ่มเติม ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อราย ไม่ต้อง
มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ทั้งยังให้ระยะเวลาการผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ  3 ปี
สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ค�้ำประกันวงเงินสูงสุด 5 ปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
แบบไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ส�ำหรับปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊ส
สินเชื่อเพื่อธุรกิจปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊สส�ำหรับผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์บริหารธุรกิจปั๊มน�้ำมันและปั๊มแก๊สไม่ต�่ำกว่า 3 ปี และ
มียอดขายตั้งแต่ 25 ล้านบาทต่อปี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่ต้องการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุด
3 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน และค�้ำประกันโดยบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมให้ระยะเวลา
การผ่อนช�ำระสูงสุด 5 ปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย แบบไม่มีหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน ส�ำหรับการปรับปรุงตกแต่งอะพาร์ตเมนต์
ธนาคารเข้าใจดีถึงการด�ำเนินธุรกิจให้เช่าอะพาร์ตเมนต์ที่ต้องมีการ
ปรับปรุงและตกแต่งอาคารให้น่าอยู่อาศัยตลอดเวลา จึงได้มอบ
บริการสินเชือ่ เพื่อรีโนเวตอาคารส�ำหรับผู้ประกอบการอะพาร์ตเมนต์
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีประสบการณ์บริหารธุรกิจไม่ตำ�่
กว่า 5 ปีและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสัญญา
เช่าที่มีอายุสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาการกู้ รวมถึงจ�ำนวน
ห้องพักในอะพาร์ตเมนต์อย่างน้อย 20 ห้อง และมีอัตราการเข้าพัก
(Occupancy Rate) ขั้นต�่ำร้อยละ 70 พร้อมทั้งมีโฉนดที่ดินและ
ใบอนุญาตก่อสร้างเป็นประเภทอาคารพักอาศัยรวม
ธนาคารพร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท เพื่อใช้
ส�ำหรับปรับปรุง บ�ำรุงรักษาอาคารให้มีโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้ใน
อนาคต ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน ค�้ำประกันโดยบรรษัทประกัน
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สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระยะเวลาการผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ 
3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
ส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่และการประกอบธุรกิจให้ต่อเนื่อง
ยั่งยืนส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ให้สามารถเปิดคลินิกรักษาโรค
ขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือน�ำไปใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ ธนาคารจึงได้มอบบริการสินเชื่อส�ำหรับแพทย์
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์ ที่ต้องการ
เปิดกิจการแบบที่มีหรือไม่มีบิดามารดากู้ร่วมโดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
หลักประกัน พร้อมระยะเวลาการผ่อนช�ำระขั้นต�ำ ่ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
ตามรายละเอียดของวงเงิน ดังนี้
• กรณีมีผู้ค�้ำประกันที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ 1 คน สนับสนุน
เงินทุนสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
• กรณีมีผู้ค�้ำประกันที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ 2 คน สนับสนุน
เงินทุนสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
• กรณีเภสัชกร สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ สนับสนุนเงินทุน
สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค
ส�ำหรับเจ้าของกิจการ
ส�ำหรับลูกค้าบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการเงินทุนไปใช้เพือ่
การอุปโภคบริโภค และใช้สอยอเนกประสงค์ทั่วไป ธนาคารให้การ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการ
ผ่อนช�ำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี อีกทั้งยังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อช�ำระ
ค่าใช้จา่ ย และค่าเบีย้ ประกันได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับอนุมัติ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกันได้
หลายประเภท เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ
ห้องชุดพักอาศัย หรือที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน เป็นต้น
สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อธุรกิจ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ย่อมต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้
มีสภาพคล่อง เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น  ธนาคารจึงมี
บริการสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อธุรกิจ ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 3 เท่าของ
ยอดขายเฉลีย่ ต่อเดือน โดยสูงสุดไม่เกิน 7 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อน
ช�ำระสูงสุดไม่เกิน 15 ปี เพียงมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอ
สินเชื่อหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาไม่ต�่ำกว่า 2 ปี
โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกันได้หลายประเภท เช่น
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานประกอบการ ห้องชุดพักอาศัย หรือ
ที่ดินว่างเปล่าในเขตชุมชน เป็นต้น
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สายลู กคา้ บุ คคลท่วั ไป

1. สินเชื่อทองแลกเงิน
2. สินเชื่อบ้านแลกเงิน

3. ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ

สินเชื่อทองแลกเงิน
สินเชื่อส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินด่วน ให้วงเงินสูงสุดถึง 95%
ของมูลค่าหลักประกัน และสามารถท�ำสัญญาได้นานสูงสุด 18 เดือน
อัตราดอกเบี้ยต�่ำ และแปรผันตามวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
โดยสามารถใช้ทองค�ำแท่งหรือทองรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน
ร้อยละ 93.5 เป็นหลักประกัน

กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit) และกลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ
(Structured Deposit)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน
สินเชื่อส�ำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งพนักงานประจ�ำ  เจ้าของกิจการ และ
อาชีพอิสระที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเสริมสภาพคล่อง
สามารถน�ำโฉนดที่ดินและบ้าน หรืออาคารชุดเป็นหลักประกัน โดย
ธนาคารให้วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนนาน 20 ปี
พร้อมอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 5.5 ต่อปี
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ
เพราะการออมคือหนึ่งในวิธีสร้างหลักประกันทางการเงิน ธนาคาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และสนั บ สนุน วินั ย การออมของคนไทยให้ เ ห็ นความ
ส�ำคัญของการออม พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้
กับประชาชนทั่วไปผ่านผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงและมี
ความคล่องตัวในการฝากถอน โดยแบ่งผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

• กลุ่มเงินฝากทั่วไป (General Deposit)
บริการทางการเงินขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้ใช้บริการทางการเงินทุกกลุ่ม
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเก็บออม หรือใช้จ่ายตามความ
ต้องการ ประกอบด้วย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นกลุ่มเงินฝากที่มีความคล่องตัว
สูงเนื่องจากสามารถฝากและถอนได้ทุกวัน ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
ผ่านการใช้บริการในธนาคารหรือเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร
ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารพาณิชย์อนื่
ทั่วประเทศ ทั้งยังสามารถช�ำระค่างวดสินเชื่อและค่าสาธารณูปโภค
ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยมีการค�ำนวณอัตรา
ดอกเบี้ยทุกวันเพื่อรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งช่วงกลางปีและปลายปี
บัญชีเงินฝากประจ�ำ เป็นบัญชีเงินฝากไม่สามารถถอนเงินไปใช้
จ่ายได้อย่างคล่องตัวเหมือนเงินฝากออมทรัพย์ แต่ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าเนื่องจากเป็นบัญชีประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะ
เวลา พร้อมค�ำนวณดอกเบี้ยในแต่ละยอดเงินฝากตามอัตราที่
ก�ำหนด และตามระยะเวลาที่ฝากเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม
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ความต้องการตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 36 เดือน โดยบัญชีเงินฝาก
ประจ�ำจะอยู่ในรูปแบบของสมุดคู่ฝาก (Passbook) ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ได้

ใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังมี
โอกาสรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งเข้าบัญชีทุกเดือนและค�ำนวณดอกเบี้ย
จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน

• กลุ่มเงินฝากแบบพิเศษ (Structured Deposit)
บริการทางการเงินทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจ�ำ  เพื่อให้ผู้ฝากเงินสามารถเพิ่ม
อัตราผลตอบแทนได้มากขึ้น พร้อมผสมผสานข้อดีของเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำไว้อย่างลงตัว ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสูง
การจ่ายดอกเบีย้ ล่วงหน้าและความคล่องตัวในการฝากถอน โดยเฉพาะ
การถอนเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน (กองทุนรวม)
นับตั้งแต่เดือนมิถนุ ายน ปี 2553 ธนาคารได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0022-01
ส�ำหรับประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสริมการให้บริการครบวงจรทั้งด้าน
การเงินและการลงทุน โดยสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
ด้านการลงทุน เพิ่มอัตราผลตอบแทนให้มากขึ้น พร้อมมีช่องทาง
การบริหารเงินผ่านการจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีความ
คล่องตัวสูง สามารถเบิกถอนเงินสดได้สะดวกผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ของธนาคาร ทั้งยังได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝาก
ประจ�ำและได้รับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน
ถึงวันที่ 25 ของเดือนและสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ในวันถัดไป
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่
ให้ดอกเบี้ยในวันที่ฝาก ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ฝากเงินและ
สามารถรับอัตราดอกเบี้ยสูงเช่นเดียวกับเงินฝากประจ�ำ  ทั้งยัง
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หากดอกเบี้ยรับทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดยผู้ฝากยังสามารถเลือก
จ�ำนวนเงินที่ฝากได้ตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท และก�ำหนด
ระยะเวลาการรักษายอดเงินฝากหรือถอนก่อนก�ำหนดระยะเวลา
ได้โดยที่ยังคงรับอัตราดอกเบี้ยเท่าเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ช่วยเสริมวินัย
การออมให้ผู้ฝากเลือกระยะเวลาการฝากและจ�ำนวนเงินที่ต้อง
ฝากเท่ากันทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed
Rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน และได้รับการยกเว้น
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร โดย
จ�ำนวนเงินเริ่มต้นขั้นต�่ำ  1,000 บาท ซึ่งธนาคารได้อ�ำนวยความ
สะดวกให้ผู้ฝากเงินสามารถใช้บริการฝากเงินผ่านบัตรเงินฝาก
ทันใจได้ที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ตามเงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มค่า ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ฝากเงินและนักธุรกิจที่ต้องการเงิน
หมุนเวียนเป็นประจ�ำ ผู้ประกอบการสามารถเบิกถอนเงินด้วยเช็ค
ได้อย่างมั่นใจ สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบธุรกรรมผ่าน

ขณะเดียวกัน ธนาคารเล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำเสนอทางเลือก
การลงทุนในรูปแบบผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม จึงมีการ
ก�ำหนดนโยบายและขั้นตอนการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน (Fair Dealing) และมีการน�ำเสนอกองทุนรวมตามข้อมูล
ในแบบประเมินความเสี่ยง (Suitability Test) ที่ลูกค้าประเมินและ
ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แนะน�ำการลงทุนสามารถน�ำเสนอกองทุนรวม
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นหลัก (Customer
Centric) โดยพิจารณาคัดเลือกกองทุนรวมที่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวม
ตลาดเงิน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ฯลฯ ที่ให้
ผลตอบแทนควบคู่กับความเสี่ยงตามที่ลูกค้าต้องการและยอมรับ
ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ ทั้งยัง
อ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าสามารถเลือกการลงทุนได้มากขึ้น ภายใต้
การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน 4 แห่ง ได้แก่
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ�ำกัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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เหตุ การณ์ส�ำค ัญ
ในรอบปี 2561

01

04

06

07

01

19 มกราคม 2561
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ เป็นตัวแทน
ธนาคารรับโล่เกียรติคุณ จาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผูใ้ ห้การสนับสนุน
โครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ” ในพิธีเปิดการแสดง
ผลงานของโครงการระยะที่ 2 ในมหกรรมการเงินดี:
ชีวีมั่นคง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
จ.นครปฐม

02

21 มกราคม 2561
ธนาคารร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และเงินฝากที่น่าสนใจส�ำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิต
ในงานประชุมใหญ่ไทยประกันชีวิต ประจ�ำปี 2561
ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

03

2 กุมภาพันธ์ 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รู้วินัย” ให้กับผู้ประกอบรายย่อยในพื้นที่ภาคใต้ ณ
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

04

9 กุมภาพันธ์ 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นทีภ่ าคกลาง
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

05

27 มีนาคม 2561
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ นายวิญญู
ไชยวรรณ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร นายรอย
ออกุสตินสั กุนารา กรรมการผูจ้ ดั การ และนายวีรเวท
ไชยวรรณ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บริหารเครือข่ายสาขา
ร่วมพิธีเปิดสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

09

08

25 พฤษภาคม 2561
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ นายรอย
ออกุสตินสั กุนารา กรรมการผูจ้ ดั การ และนายวีรเวท
ไชยวรรณ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บริหารเครือข่าย
สาขา ร่วมพิธีเปิดสาขาซีคอน ศรีนครินทร์

09

18 เมษายน 2561
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ เป็นตัวแทน
ธนาคารส่งมอบรถยนต์มูลค่า 461,000 บาท บริจาค
ให้แก่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมยานยนต์

4 มิถุนายน 2561
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ เป็นตัวแทน
ธนาคารเข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการรับ-ส่ง
ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี หรือ ข้ อ มู ล บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระหว่ า งส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กับธนาคารสมาชิกสมาคม
ธนาคารไทย

07

10

06

18 พฤษภาคม 2561
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ
ร่ ว มคิ ก ออฟโครงการฝึ ก อบรม “พ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า
พากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2” มุ่งให้ความรู้
ด้ า นการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถปรับตัวให้
เข้ากับยุคสังคมไร้เงินสด ประเดิมจัดอบรมให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อยย่านรามค�ำแหง-บางกะปิ
ณ โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส กรุงเทพฯ

15 มิถุนายน 2561
นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด พร้อมพนักงาน
เป็นตัวแทนธนาคารมอบของใช้จ�ำเป็นให้แก่นักเรียน
โรงเรีย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนบ้ า นนาอิ ส าน
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมพัฒนาพื้นที่รอบ
โรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ภายใต้โครงการไทยเครดิต “คิด” เพื่อสังคม

41
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10

15

11

22 มิถุนายน 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท�ำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
โครงการ “พ่อค้าแม่คา้ พากเพียร รูข้ ยัน รูอ้ อม รูว้ ินยั
ซีซั่น 2” ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

12

4 กรกฎาคม 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม
เสวนาเรื่อง “การจัดการอะพาร์ตเมนต์ให้มั่นคง และ
ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” โดยวิทยากรพิเศษ ผศ.จักรกฤช
เจียวิริยบุญญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
Micro SME ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จ.มหาสารคาม

13

13 กรกฎาคม 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท�ำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
โครงการ “พ่อค้าแม่คา้ พากเพียร รูข้ ยัน รูอ้ อม รูว้ ินยั
ซีซั่น 2” ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาค
ตะวันตก ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน จ.เพชรบุรี

12

16

18

21 กรกฎาคม 2561
ธนาคารร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
และเงินฝากที่น่าสนใจส�ำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิต
ในงาน “วันแห่งเกียรติยศ ประจ�ำปี 2561” ที่อิมแพ็ค
อารีนา เมืองทองธานี

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริหารการขาย และนายนาธัส กฤตวรานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาด ให้การต้อนรับ

14

15

23 กรกฎาคม 2561
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการ เป็นตัวแทน
ธนาคารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทาง
การเงินขั้นพื้นฐาน” (บัญชีเงินฝากพื้นฐาน) ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของอุตสาหกรรมธนาคาร
(พ.ศ. 2558 - 2563) ทีม่ แี นวคิดส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ณ ห้องภัทร
รวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

16

9 สิงหาคม 2561
ธนาคารจัดงาน “Thai Credit SME Customer
Exclusive Dinner” เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้า
Micro SME ภาคใต้ ที่ให้การสนับสนุนธนาคารเป็น
อย่างดี ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ซึ่ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายกวิศ พงษ์
สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
และนายวิโรจน์ จงวัฒนาเกษม ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงาน โดย

17

10 สิงหาคม 2561
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค ประธานกรรมการ เป็น
ตัวแทนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กล่าว
ค�ำถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ส�ำนักงานใหญ่
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา

18

10 สิงหาคม 2561
ธนาคารจัดพิธีท�ำบุญเปิดส�ำนักงานใหม่ ที่ชั้น G
อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

19

10 สิงหาคม 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูตกิ โฮเต็ล อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

42
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16-17 สิงหาคม 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่วมออก
บูธประชาสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์ ในงานประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค
Regional Hand Meeting 2018 “From
Research to Routine” ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระบรมราชเทวี อ.ศรีร าชา
จ.ชลบุรี

21

22 สิงหาคม 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม
เสวนาเรื่อง “ศาสตร์ฮวงจุย้ กับธุรกิจในยุค 4.0” โดย
อาจารย์ณภัทร พลังฮวงจุย้ พลิกชีวิต และ “นวัตกรรม
ส�ำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบนั ” โดย ผศ. ดร.เกษมศักดิ์
อุทัยชนะ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการ Micro
SME ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่

22

24 สิงหาคม 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคเหนือ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จ.เชียงราย

23

31 สิงหาคม 2561
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ร่วม
เปิดตัวโครงการ “คิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น
ปีที่ 2” จัดประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “ฮีโร่
ของฉันอยู่ในตลาด” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า
1,000,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึง
อุดมศึกษาทั่วประเทศ

24

5-7 กันยายน 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่วมออก
บูธประชาสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์ ในงานประชุมวิชาการทางการแพทย์
ครั้งที่ 26 ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุมมอดินแดง
ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25

14 กันยายน 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคตะวันออก ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน จ.ระยอง
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20 กันยายน 2561
ธนาคารจัดงาน “Thai Credit SME Customer
Exclusive Dinner” เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้า
Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้การ
สนับสนุนธนาคารเป็นอย่างดี ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี ซึ่งได้รบั เกียรติจาก
นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน โดยนายกมลภู ภูริดฐิ สกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารการขาย และ
นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดให้การต้อนรับ

27

21 กันยายน 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี

30
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8 ตุลาคม 2561
ธนาคารจัดงานแถลงข่าวเดินหน้ายกระดับแบรนด์
และขยายฐานการเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดไมโคร
ให้ ม ากขึ้น พร้ อ มเปิ ด ตั ว ภาพยนตร์ โ ฆษณาชุ ด
“ใครไม่เห็น เราเห็น” ภายใต้แนวคิด “ทุกคนคือ
คนส�ำคัญ” โดยนายวิญญู ไชยวรรณ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และนายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการผู้จัดการ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ
ส�ำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
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11 ตุลาคม 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม
เสวนาเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน” โดย
วิทยากรพิเศษ นายเจริญทรัพย์ อ้นมั่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นการตลาดแบบออนไลน์ และ ดร.วรพจน์
ปานรอด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการนวัตกรรม
และธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ Micro SME ในพื้นที่ภาคใต้
ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
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17 ตุลาคม 2561
ธนาคารเริ่มให้บริการ “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน” (Basic
Banking Account) ให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และ
กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมธนาคารไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 –
2563) ของสมาคมธนาคารไทย
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19 ตุลาคม 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคกลาง ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
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35

33
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26 ตุลาคม 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคใต้ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี

33
2 พฤศจิกายน 2561
นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น
ตัวแทนธนาคารรับรางวัล Fastest Growing Retail
Bank Thailand 2018 จากนิตยสาร Global Banking
& Finance Review นิตยสารด้านธุรกิจและการเงิน
ชั้นน�ำของประเทศอังกฤษ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วย
ผลงานอันโดดเด่นจากการท�ำผลก�ำไรสุทธิโตเกิน
60%
34

2 พฤศจิกายน 2561
ธนาคารจั ด ฝึ ก อบรมการบริห ารจั ด การการเงิน
เบือ้ งต้น และการท�ำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคตะวันออก ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี

35

3 พฤศจิกายน 2561
สินเชื่อธุรกิจรายย่อย น�ำพนักงานลงพื้นทีท่ ำ� กิจกรรม
จิตอาสาปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะชายหาด ณ
ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ.ชลบุรี พร้อมมอบ
ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
แหลมฉบัง 3 เพื่อให้น้องๆ มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

36

15 พฤศจิกายน 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม
เสวนาเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน” โดย
วิทยากรพิเศษ นายเจริญทรัพย์ อ้นมั่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดแบบออนไลน์ และนายวิโรจน์ รมเยศ
รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการ Micro
SME ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ จ.ระยอง

37

16 พฤศจิกายน 2561
ธนาคารจัดขบวนคาราวาน 194 สาขา บุกตลาดสดกว่า
700 แห่งทั่วประเทศ ตอกย�้ำสโลแกน “ใครไม่เห็น
เราเห็น” และ “ทุกคนคือคนส�ำคัญ” โดย นายรอย
ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ
ผู้บริหาร น�ำทีมขบวนคาราวาน เดินสายเยี่ยมเยียน
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ดอนเมือง

38

16 พฤศจิกายน 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคกลาง ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จ.พิษณุโลก
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20 พฤศจิกายน 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จัดกิจกรรม
เสวนาเรื่อง “โอกาสทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน” โดย
วิทยากรพิเศษ นายเจริญทรัพย์ อ้นมั่น ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจของผู้ประกอบการ Micro SME
ในพื้นที่ภาคตะวันตก ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

37
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22-23 พฤศจิกายน 2561
บริหารเครือข่ายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่วมออก
บูธประชาสัมพันธ์สินเชื่อธุรกิจฯ ส�ำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพแพทย์ ในงานประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
แพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
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14 ธันวาคม 2561
ธนาคารจัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการเงินเบือ้ งต้น
และการท� ำ ธุ ร กรรมการเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม
รูว้ ินยั ซีซั่น 2” ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายย่อยย่านรังสิต
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

เปิดสาขาธนาคาร ปี 2561

ธนาคารสาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ธนาคารสาขาซีคอน ศรีนครินทร์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครนายก

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่อนพิบูลย์ (นครศรีธรรมราช)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นาแก (นครพนม)

สาขาธนาคาร
8 มีนาคม 2561
สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นสาขาล�ำดับที่ 200 ที่ตั้ง
เลขที่ 1697 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
ห้องเลขที่ 231/2 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พนัสนิคม (ชลบุร)ี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 184 ที่ตั้งเลขที่ 25/5 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุโขทัย เป็นสาขาล�ำดับที่ 189
ที่ตั้งเลขที่ 19/1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตราด เป็นสาขาล�ำดับที่ 185
ที่ตั้งเลขที่ 14 ถ.เทอดจรัส ต.บางพระ อ.เมืองตราด
จ.ตราด

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่อนพิบลู ย์ (นครศรีธรรมราช)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 190 ที่ตั้งเลขที่ 241/2 หมู่ที่ 9
ถ.เพชรเกษม ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครหลวง (อยุธยา) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 186 ที่ตั้งเลขที่ 84/16 หมู่ที่ 4 ต.นครหลวง
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาญจนดิษฐ์ (สุราษฎร์ธานี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 191 ที่ตั้งเลขที่ 210/6 หมู่ที่ 1
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 187 ที่ตั้งเลขที่ 345/6 หมู่ที่ 1
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นาแก (นครพนม) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 192 ที่ตั้งเลขที่ 600/4 หมู่ที่ 8 ต.นาแก
อ.นาแก จ.นครพนม

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ล�ำพูน เป็นสาขาล�ำดับที่ 188
ที่ตั้งเลขที่ 182/2 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองล�ำพูน
จ.ล�ำพูน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อ�ำนาจเจริญ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 193 ที่ตั้งเลขที่ 560/2 หมู่ที่ 13 ต.บุ่ง
อ.เมืองอ�ำนาจเจริญ จ.อ�ำนาจเจริญ

8 พฤษภาคม 2561
สาขาซีคอน ศรีนครินทร์ เป็นสาขาล�ำดับที่ 233
ที่ตั้งเลขที่ 55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ห้องเลขที่
3057D-2 ชั้น 3 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
13 กุมภาพันธ์ 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครนายก เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 183 ที่ตั้งเลขที่ 74/142 หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหญ่
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สองพี่น้อง (สุพรรณบุรี)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านบึง (ชลบุรี)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พล (ขอนเเก่น)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ดอนหัวฬ่อ (ชลบุรี)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ยโสธร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สตูล

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนกสิกรทุง่ สร้าง (ขอนแก่น)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 194 ที่ตั้งเลขที่ 279/27 หมู่ที่ 13
ถ.กสิ ก รทุ ่ ง สร้ า ง ต.ในเมื อ ง อ.เมื อ งขอนแก่ น
จ.ขอนแก่น

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หล่มสัก (เพชรบูรณ์) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 205 ที่ตั้งเลขที่ 124/24 ถ.คชเสนีย์
ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 45
เป็นสาขาล�ำดับที่ 212 ทีต่ ั้งเลขที่ 49/765 ซ.สุขาภิบาล 5
ซอย 45 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บึงสามพัน (เพชรบูรณ์) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 206 ที่ตั้งเลขที่ 121/34 ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนพระยาสุเรนทร์ เป็น
สาขาล�ำดับที่ 213 ที่ตั้งเลขที่ 785 ถ.พระยาสุเรนทร์
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 207 ที่ตั้งเลขที่ 26/152 หมู่ที่ 9
ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

7 มีนาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ห้วยขวาง เป็นสาขาล�ำดับที่ 214
ทีต่ ั้งเลขที่ 1998/4-5 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สาขาสิ น เชื่อ เพื่อ รายย่ อ ย พระโขนง เป็ น สาขา
ล� ำ ดั บ ที่ 195 ที่ ตั้ง เลขที่ 28/1 ถ.สุ ขุ ม วิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
5 มีนาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านบึง (ชลบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 201 ที่ตงั้ เลขที่ 8 ถ.วิฑูรย์ด�ำริ ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นิคมพัฒนา (ระยอง) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 202 ที่ตั้งเลขที่ 239/22 หมู่ที่ 1 ต.นิคม
พัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย โพธาราม (ราชบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 203 ที่ตั้งเลขที่ 99/3 ถ.โพธาราม-บ้านเลือก
ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สองพี่น้อง (สุพรรณบุรี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 204 ที่ตั้งเลขที่ 90/15 ถ.บางลี่หนองวั ล ย์ เ ปรีย ง ต.สองพี่น ้ อ ง อ.สองพี่น ้ อ ง
จ.สุพรรณบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันดี (นครศรีธรรมราช)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 208 ที่ตั้งเลขที่ 450/1 หมู่ที่ 3
ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
สาขาสิ น เชื่อ เพื่อ รายย่ อ ย นครพนม เป็ น สาขา
ล�ำดับที่ 209 ที่ตั้งเลขที่ 130/1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พล (ขอนแก่น) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 210 ทีต่ ั้งเลขที่ 127/1 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองพล
อ.พล จ.ขอนแก่น
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปักธงชัย (นครราชสีมา)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 211 ที่ตั้งเลขที่ 260/2 หมู่ที่ 12
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

5 เมษายน 2561
สาขาสินเชื่อเพือ่ รายย่อย ดอนหัวฬ่อ (ชลบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 220 ที่ตั้งเลขที่ 87/35 หมู่ที่ 5 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองแค (สระบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 221 ที่ตั้งเลขที่ 93/14 ถ.เศรษฐสัมพันธ์
ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย โคกส�ำโรง (ลพบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 222 ที่ต้งั เลขที่ 16 ถ.ประชาวิถี ต.โคกส�ำโรง
อ.โคกส�ำโรง จ.ลพบุรี
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำพูน

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครชัยศรี (นครปฐม)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พังโคน (สกลนคร)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งใหญ่ (นครศรีธรรมราช)

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย แม่ริม (เชียงใหม่) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 223 ที่ตั้งเลขที่ 399/93 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สตูล เป็นสาขาล�ำดับที่ 225
ที่ตั้งเลขที่ 30/12 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล
จ.สตูล
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ยโสธร เป็นสาขาล�ำดับที่ 226
ที่ตั้งเลขที่ 361 ถ.วิทยะธ�ำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
ยโสธร จ.ยโสธร
10 เมษายน 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองหอย (เชียงใหม่)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 224 ที่ตั้งเลขที่ 332/3 ถ.ล�ำพูน
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

7 พฤษภาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มวกเหล็ก (สระบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 234 ที่ตั้งเลขที่ 168/25 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สาขาสินเชือ่ เพือ่ รายย่อย ท่ามะกา (กาญจนบุรี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 235 ที่ตั้งเลขที่ 269/7 ถ.แสงชูโต
ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ฝาง (เชียงใหม่) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 236 ที่ตั้งเลขที่ 661/1 หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เทิง (เชียงราย) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 237 ที่ตั้งเลขที่ 193/1 หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่าแซะ (ชุมพร) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 227 ที่ตั้งเลขที่ 270/2 หมู่ที่ 6 ถ.เพชรเกษมท่าแซะ ฝั่งซ้าย ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชนแดน (เพชรบูรณ์) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 238 ที่ตั้งเลขที่ 78 หมู่ที่ 12 ต.ชนแดน
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองบัวล�ำภู เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 228 ทีต่ ั้งเลขที่ 102/1 หมูท่ ี่ 10 ถ.อุดรธานี-เลย
ต.ล�ำภู อ.เมืองหนองบัวล�ำภู จ.หนองบัวล�ำภู

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เดชอุดม (อุบลราชธานี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 239 ที่ตั้งเลขที่ 904 หมู่ที่ 24
ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านฉาง (ระยอง)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุโขทัย

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แก้งคร้อ (ชัยภูมิ)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พยัคฆภูมพ
ิ ิสยั (มหาสารคาม)
เป็ น สาขาล� ำ ดั บ ที่ 240 ที่ ตั้ง เลขที่ 30 หมู ่ ที่ 1
ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พังงา เป็นสาขาล�ำดับที่ 241
ที่ตั้งเลขที่ 202/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
พังงา จ.พังงา
11 พฤษภาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 242 ที่ตั้งเลขที่ 560/2 หมู่ที่ 1
ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
14 พฤษภาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านฉาง (ระยอง) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 243 ที่ตั้งเลขที่ 50/15 หมู่ที่ 5 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 244 ที่ตั้งเลขที่ 1147/32 หมู่ที่ 1
ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
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30 พฤษภาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครชัยศรี (นครปฐม)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 247 ที่ตั้งเลขที่ 97/19 หมู่ที่ 2
ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
8 มิถุนายน 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัฒนานิคม (ลพบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 248 ที่ตั้งเลขที่ 162/14 หมู่ที่ 1 ต.ดีลัง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตะพานหิน (พิจิตร) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 249 ที่ตั้งเลขที่ 1 ถ.สันติพลาราม
ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เกาะคา (ล�ำปาง) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 250 ที่ตั้งเลขที่ 291/1 หมู่ที่ 7 ต.ศาลา
อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แก้งคร้อ (ชัยภูมิ) เป็น
สาขาล� ำ ดั บ ที่ 251 ที่ ตั้ง เลขที่ 456/3 หมู ่ ท่ี 9
ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พังโคน (สกลนคร) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 252 ที่ตั้งเลขที่ 56/12 หมู่ที่ 1 ต.พังโคน
อ.พังโคน จ.สกลนคร
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งใหญ่ (นครศรีธรรมราช)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 253 ที่ตั้งเลขที่ 112/2 หมู่ที่ 2
ถ.หลักช้าง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านเพ (ระยอง) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 267 ที่ตั้งเลขที่ 207/5 หมู่ที่ 2 ต.เพ อ.เมือง
ระยอง จ.ระยอง
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สวี (ชุมพร) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 268 ที่ตั้งเลขที่ 24/3 หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์
อ.สวี จ.ชุมพร
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สลกบาตร (ก�ำแพงเพชร)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 269 ที่ตั้งเลขที่ 1497/1 หมู่ที่ 1
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร

15 มิถุนายน 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เสนา (อยุธยา) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 256 ที่ตั้งเลขที่ 401/1 ถ.ทักษิณเสนา (ก)
ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กันทรลักษ์ (ศรีสะเกษ)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 271 ที่ตั้งเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 2
ต.น�้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 257 ที่ตั้งเลขที่ 1051 หมู่ที่ 8
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ด�ำเนินสะดวก (ราชบุรี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 272 ที่ตั้งเลขที่ 277/4 หมู่ 8
ต.ด�ำเนินสะดวก อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สวรรคโลก (สุโขทัย) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 258 ที่ตั้งเลขที่ 92/9 ถ.จรดวิถีถ่อง
ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

13 กรกฎาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นางรอง (บุรีรัมย์) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 275 ที่ตั้งเลขที่ 214/7 ถ.ประชาสันติสุข
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

28 มิถุนายน 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่ายาง (เพชรบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 261 ที่ต้งั เลขที่ 286/1 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เนินพลับหวาน (พัทยา)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 262 ที่ตั้งเลขที่ 42/230 หมู่ที่ 5
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
9 กรกฎาคม 2561
สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย พานทอง (ชลบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 259 ที่ตั้งเลขที่ 1/2 หมู่ที่ 3 ต.พานทอง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

20 กรกฎาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ห้วยสะท้อน (จันทบุรี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 278 ที่ตั้งเลขที่ 247 หมู่ที่ 3
ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
23 กรกฎาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อู่ทอง (สุพรรณบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 286 ที่ตั้งเลขที่ 732 หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
26 กรกฎาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย วารินช�ำราบ (อุบลราชธานี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 285 ที่ตั้งเลขที่ 102/6 ถ.สถลมาร์ค
ต.วารินช�ำราบ อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี

6 สิงหาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงค�ำ (พะเยา) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 290 ที่ตั้งเลขที่ 85/2 หมู่ที่ 15 ต.หย่วน
อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา
21 สิงหาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สะเดา (สงขลา) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 296 ที่ตั้งเลขที่ 42   ถ.รวมใจ ต.สะเดา
อ.สะเดา จ.สงขลา
24 สิงหาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลาดยาว (นครสวรรค์) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 298 ที่ตั้งเลขที่ 80 หมู่ที่ 6 ต.ลาดยาว
อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
27 สิงหาคม 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตะกั่วป่า (พังงา) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 295 ที่ตั้งเลขที่ 6/51 หมู่ที่ 2 ต.บางนายสี
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ดอนเจดีย์ (สุพรรณบุรี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 300 ที่ตั้งเลขที่ 999/110 หมู่ที่ 5
ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
17 กันยายน 2561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กุยบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 307 ที่ตั้งเลขที่ 235/44 หมู่ที่ 1
ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากท่อ (ราชบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 308 ที่ตั้งเลขที่ 562/22 หมู่ที่ 1 ต.ปากท่อ
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต
26 มกราคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ศิริราช เป็นสาขาล�ำดับที่ 182
ที่ตั้งเลขที่ 839/1-2 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมพืชผล (นครศรีธรรมราช)

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอ�ำนาจบ้านแซม ป่าซาง (ล�ำพูน)

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมน�้ำใจชาวกลางดง (นครราชสีมา)

ส�ำนักงานนาโนเครดิต เลิงนกทา (ยโสธร)

26 กุมภาพันธ์ 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสนามหลวง 2 เป็น
สาขาล�ำดับที่ 196 ที่ตั้งเลขที่ 195/1 หมู่ที่ 1 อาคาร
รัฐประชามาร์เก็ต แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ห้างฉัตร (ล�ำปาง) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 197 ที่ตั้งเลขที่ 103/2 หมู่ที่ 1 ต.ห้างฉัตร
อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดท่าเรือ (อยุธยา) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 198 ที่ตั้งเลขที่ 433/4 ถ.เลียบแม่น�้ำป่าสัก
ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมพืชผล (นครศรีธรรมราช)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 199 ที่ตั้งเลขที่ 2/29 หมู่ที่ 1
ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
19 มีนาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดนัดชุมชน เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 215 ที่ตั้งเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ต.ล�ำโพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดพัฒนาการ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 216 ที่ต้งั เลขที่ 174 ซ.พัฒนาการ 70
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยสมบูรณ์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 217 ที่ตั้งเลขที่ 58 หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์ เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 218 ที่ตั้งเลขที่ 42/30-42/34 หมู่ที่ 18
ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ
28 มีนาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีทา่ ข้าม (สุราษฎร์ธานี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 219 ทีต่ ั้งเลขที่ 37/18 ถ.จุลจอมเกล้า
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
25 เมษายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
เป็นสาขาล�ำดับที่ 229 ที่ตั้งเลขที่ 45 ถ.นักกีฬา
แหลมทอง แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
27 เมษายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด (เพชรบุรี) เป็นสาขาล�ำดับที่ 230 ที่ตั้ง
เลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ้านทุ่ม (ขอนแก่น) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 231 ที่ตั้งเลขที่ 134/5 หมู่ที่ 10 ต.บ้านทุ่ม
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดกลางเวียง (เชียงราย)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 246 ที่ตั้งเลขที่ 428 หมู่ที่ 1
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
8 มิถุนายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดใหม่เรวดี เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 254 ทีต่ ั้งเลขที่ 543/34 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
15 มิถุนายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอ�ำนาจบ้านแซม ป่าซาง
(ล�ำพูน) เป็นสาขาล�ำดับที่ 255 ที่ตั้งเลขที่ 109 หมู่ที่
2 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ล�ำพูน
28 มิถุนายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต แสนตุ้ง (ตราด) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 260 ที่ตงั้ เลขที่ 426/7 หมู่ที่ 1 ต.แสนตุ้ง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เลิงนกทา (ยโสธร) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 263 ที่ตั้งเลขที่ 590 หมู่ที่ 13 ต.สามแยก
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

30 เมษายน 2018
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเอื้ออารี ละแม (ชุมพร)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 232 ที่ตั้งเลขที่ 186 หมู่ที่ 7
ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

ส�ำนักงานนาโนเครดิต สว่างแดนดิน (สกลนคร)
เป็ น สาขาล� ำ ดั บ ที่ 264 ที่ ตั้ง อาคารตลาดชุ ม ชน
เทศบาลต� ำ บลสว่ า งแดนดิ น ตรงข้ า มสนามบิ น
(เก่า) ห้องที่ 13 หมู่ที่ 1 ถ.พรหมศิริ ต.สว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

21 พฤษภาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ขลุง (จันทบุรี) เป็นสาขาล�ำดับ
ที่ 245 ที่ตั้งเลขที่ 175/4 ถ.เทศบาลสาย 5 ต.ขลุง
อ.ขลุง จ.จันทบุรี

29 มิถุนายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมน�้ำใจชาวกลางดง
(นครราชสีมา) เป็นสาขาล�ำดับที่ 265 ที่ตั้งเลขที่
99/24 หมู่ที่ 3 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
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รายงานประจ�ำปี 2561

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดขุนแผน (นครปฐม)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 266 ที่ตั้งเลขที่ 29/49 หมู่ที่ 1
ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ส�ำนักงานนาโนเครดิต พาน (เชียงราย) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 289 ที่ตั้งเลขที่ 852 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดราษฎร์ธรรมาภรณ์
(พิษณุโลก) เป็นสาขาล�ำดับที่ 306 ที่ตั้งเลขที่ 569/3
หมู่ที่ 7 ต.บางระก�ำ อ.บางระก�ำ จ.พิษณุโลก

9 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเสริมสุข (ตรัง) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 270 ที่ตั้งเลขที่ 485 ถ.เพชรเกษม
ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

10 สิงหาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ้านนา (นครนายก) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 292 ที่ตั้งเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 5 อ.บ้านนา
จ.นครนายก

17 กันยายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต พนมทวน (กาญจนบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 309 ที่ตั้งเลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ต.พนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดละไม สมุย (สุราษฎร์ธานี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 273 ที่ตั้งเลขที่ 136/32 หมู่ที่ 4
ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ลูกแก (กาญจนบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 293 ที่ตั้งเลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ต.ดอนขมิ้น
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ศีขรภูมิ (สุรินทร์) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 310 ที่ตั้งเลขที่ 137-138 หมู่ที่ 2 ต.ระแงง
อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

13 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีโสภณ 2 สามง่าม
(พิจิตร) เป็นสาขาล�ำดับที่ 274 ที่ตั้งเลขที่ 354
หมู่ที่ 13 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ส�ำนักงานนาโนเครดิต เสลภูมิ (ร้อยเอ็ด) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 294 ที่ตั้งเลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ต.ขวัญเมือง
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ส� ำ นั ก งานนาโนเครดิ ต ล� ำ ปลายมาศ (บุ รีรั ม ย์ )
เป็นสาขาล�ำดับที่ 311 ที่ตั้งเลขที่ 771 หมู่ที่ 9
ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

16 สิงหาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต รัตภูมิ (หาดใหญ่) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 282 ที่ตั้งเลขที่ 226 หมู่ที่ 1 ต.ก�ำแพงเพชร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ส� ำ นั ก งานนาโนเครดิ ต ยางตลาด (กาฬสิ น ธุ ์ )
เป็นสาขาล�ำดับที่ 312 ที่ตั้งเลขที่ 448 หมู่ที่ 1
ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

20 กรกฏาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ท่าใหม่ (จันทบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 276 ที่ตั้งเลขที่ 26 ถ.เทศบาลสาย 9
ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ขนอม (นครศรีธรรมราช)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 277 ที่ตั้งเลขที่ 194/2 หมู่ที่ 1
ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

20 สิงหาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต อ่าวลึก (กระบี่) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 291 ที่ตั้งเลขที่ 117/1 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึก
เหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

23 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ท่าบ่อ (หนองคาย) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 279 ที่ตั้งเลขที่ 367/3 หมู่ที่ 5 ต.ท่าบ่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

21 สิงหาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสมหวัง (ก�ำแพงเพชร)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 297 ที่ตั้งเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 12
ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก�ำแพงเพชร

ส�ำนักงานนาโนเครดิต กุมภวาปี (อุดรธานี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 280 ที่ตั้งเลขที่ 396/1 หมู่ที่ 13 ถ.แชแล
ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

27 สิงหาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสมพร (พัทลุง) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 299 ที่ตั้งเลขที่ 92/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดวังทองสามัคคี (พิษณุโลก)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 281 ที่ตั้งเลขที่ 504/5 หมู่ที่ 1
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
26 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต วังน�้ำเย็น (สระแก้ว) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 283 ที่ตั้งเลขที่ 220/4 หมู่ที่ 1 ต.วังน�้ำเย็น
อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ย่านตาขาว (ตรัง) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 284 ที่ตงั้ เลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน
ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ภูเขียว (ชัยภูมิ) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 287 ที่ตั้งเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 1 ต.ผักปัง
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
31 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดทวีพร (ระยอง) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 288 ที่ตั้งเลขที่ 910 หมู่ที่ 5 ต.เขา
คันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ส�ำนักงานนาโนเครดิต หัวทะเล (นครราชสีมา)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 301 ที่ตั้งเลขที่ 296 หมู่ที่ 3
ถ.เพชรมาตุคลา ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
31 สิงหาคม 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ่อทอง (ชลบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 302 ที่ตั้งเลขที่ 99/161 หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ้านค่าย (ระยอง) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 303 ที่ตั้งเลขที่ 130/5 หมู่ที่ 2 ถ.เทศบาล 2
ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ส�ำนักงานนาโนเครดิต การเคหะ (สระบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 304 ที่ตั้งเลขที่ 789/632 ถ.พหลโยธิน
ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ส� ำ นั ก งานนาโนเครดิ ต ตลาดไทยรุ ่ ง ทิ พ ย์
(สมุทรปราการ) เป็ น สาขาล� ำ ดั บ ที่ 305 ที่ ตั้ง
เลขที่ 536/1 หมู่ที่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ

28 กันยายน 2561
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สี่แยกวังสีสูบ (อุตรดิตถ์) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 313 ที่ตั้งเลขที่ 7/15 หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
ส� ำ นั ก งานนาโนเครดิ ต ตลาดบางพระ (ชลบุ รี)
เป็นสาขาล�ำดับที่ 314 ที่ตั้งเลขที่ 54/4 หมู่ที่ 2
ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สูงเม่น (แพร่) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 315 ที่ตั้งเลขที่ 2/11 หมู่ที่ 4 ต.ดอนมูล
อ.สูงเม่น จ.แพร่
ส�ำนักงานนาโนเครดิต หนองชาก (ชลบุรี) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 316 ที่ตั้งเลขที่ 1/19 หมู่ที่ 3 ต.หนองชาก
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ขุนหาญ (ศรีสะเกษ) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 317 ที่ตั้งเลขที่ 25 หมู่ที่ 12 ถ.สุขาภิบาล 1
ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดวัดหนองเกตุน้อย
(พัทยา) เป็นสาขาล�ำดับที่ 318 ที่ตั้งเลขที่ 36/11
หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต กันทรารมย์ (ศรีสะเกษ) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 319 ที่ตั้งเลขที่ 74/16 หมู่ที่ 13 ต.ดูน
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่จู (สุพรรณบุรี) เป็น
สาขาล�ำดับที่ 320 ที่ตั้งเลขที่ 705 หมู่ที่ 2 ต.สามชุก
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ส�ำนักงานนาโนเครดิต พบพระ (ตาก) เป็นสาขา
ล�ำดับที่ 321 ที่ตั้งเลขที่ 22/6 หมู่ที่ 15 ต.ช่องแคบ
อ.พบพระ จ.ตาก
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People Branding

ด ้วยเป้ าหมายการด� ำเนิ นธุรกิ จ ในการเป็น
แบรนด์ในใจของกลุ่ มผู ้ประกอบการรายย่ อย
ความเข ้าใจกลุ่ มลู กค ้าเป้ าหมายกลายเป็น
ห ัวใจหล ักในการด� ำเนิ นธุรกิ จตาม
วิส ัยท ัศน์และพันธกิ จของธนาคาร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้มุ่งมัน่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า โดยตระหนักว่าความพึงพอใจของลูกค้านั้นจะเกิดขึ้นได้จากทีมงานที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพและมีใจรักการบริการ
ดังนั้น ภายใต้ความมุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารที่น่าเชื่อถือ คล่องตัว รวดเร็ว
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่าง
แท้จริง ประกอบกับความเชื่อมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนของ
องค์กรที่ต้องเริ่มจากภายใน ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรที่ถือเป็นผู้สื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรในทุกระดับชัน้ เพื่อให้
สามารถส่งมอบทัศนคติที่ดีในด้านคุณภาพสินค้า และการบริการที่เป็นเลิศ
ให้กับลูกค้าของธนาคาร ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ทางการตลาดผ่านสาขาต่างๆ ของธนาคาร โดยนอกเหนือจากการฝึก
อบรมพนักงานให้สามารถพัฒนาศักยภาพการท�ำงานอย่างเต็มที่และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ธนาคารยังได้ส่งเสริมพนักงานให้มี
“Passion” ในการท�ำงานพร้อมเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อขับเคลื่อนความส�ำเร็จของธนาคารไปยังทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน
ด้วยแนวคิด People Branding อันประกอบด้วย
1. เข้าถึงและบริการลูกค้าอย่างเข้าใจจริง
2. รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ท�ำ
3. ให้ความส�ำคัญและให้เกียรติทุกคน
4. ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน
5. ยืดหยุ่น พร้อมหาทางออกใหม่ๆ อยู่เสมอ

01

เขาถึงและบร�การลูกคาอยางเขาใจจร�ง

02

รูลึก รูจร�งในสิ�งที่ทำ

03

ใหความสำคัญและใหเกียรติทุกคน

04

ทำเร�่องยาก
ใหเปนเร�่องงาย ไมซับซอน

05

ยืดหยุน
พรอมหาทางออกใหมๆ อยูเสมอ
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รายงานประจ�ำปี 2561

ความร ับผิดชอบต่ อส ังคม (CSR)

ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ ผ่านมา
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำก ัด (มหาชน)
่ ั ในหล ักการก� ำก ับ
ด� ำเนิ นธุรกิ จโดยยึ ดมน
้ ฐานของความซื่ อส ัตย์
ดู แลกิ จการที่ ดีบนพื น
และโปร่งใส ทงย
ั้ ังตระหน ักถึ ง
การเป็นส่ วนหนึ่ งของส ังคม

ด้านการศึกษา

1. โครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย”
จากความส�ำเร็จอย่างงดงามของโครงการฝึกอบรมในปี 2560 ที่
มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ทั้งการ
สร้างวินัยทางการเงิน การท�ำบัญชีเบื้องต้น การออมเงินให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารได้สานต่อโครงการเป็นปีที่ 2
ต่อเนื่องในปี 2561 ซึ่งนอกจากการให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการการเงินเบื้องต้นแล้ว ยังเพิ่มเติมความรู้ด้านการท�ำ
ธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การรับช�ำระเงินด้วย
QR Code การใช้บริการพร้อมเพย์ เพื่อให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย
สามารถน�ำไปปรับปรุง ต่อยอด พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เข้ากับ
ยุคสังคมไร้เงินสดได้เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยจัดอบรม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง ใน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น
เพชรบุรี สงขลา เชียงราย ระยอง อุดรธานี กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และจันทบุรี
2. โครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น”
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาและเยาวชน ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ธนาคาร
ได้สานต่อความส�ำเร็จของโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะ
ลูกไม้ใต้ต้น” ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2560 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา
ของเยาวชนลูกหลานของผู้ประกอบรายย่อย ที่มีผลการเรียนดี
ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดประกวดเรียงความ
ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ทั่วประเทศ
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา – อุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ฮีโร่
ของฉันอยู่ในตลาด” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของ
การท�ำงานหนักและความส�ำคัญของอาชีพค้าขาย

ธนาคารจึงมุ่งมั่นด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
เพื่อสร้างรากฐานและการเติบโตเชิงพาณิชย์ รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในสังคมในระยะยาว
ธนาคารได้ ริเ ริ่ม โครงการไทยเครดิ ต “คิ ด ” เพื่อ
สังคม หรือ Thai Credit Kit for Society เพื่อด�ำเนิน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ โดย
มุ่งเน้นไปที่การศึกษาและเยาวชน การพัฒนาชุมชน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการรายย่อย
เพื่อช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม
ตอบโจทย์สโลแกน “ใครไม่เห็น เราเห็น” ภายใต้
แนวคิด “ทุกคนคือคนส�ำคัญ” ของธนาคาร

3. โครงการ “รู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ”
ในฐานะสมาชิกชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้
เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ภายใต้การสนับสนุนเพิม่ เติม
จากองค์กรอื่นๆ ในภาคเศรษฐกิจของประเทศ ด�ำเนินโครงการ
“รูเ้ ก็บ รูใ้ ช้ สบายใจ” อย่างต่อเนือ่ งตั้งแต่ปี 2557-2558 (โครงการ
ปีที่ 1) เป็นต้นมาจนถึงปี 2561 โดยให้ความรู้ด้านการบริหาร
จั ด การทางการเงิน ส่ ว นบุ ค คลและปลู ก ฝั ง วินั ย ทางการเงิน
เพื่อพัฒนาแกนน�ำนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้เป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินแก่ชุมชน
4. การบริจาครถยนต์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ธนาคารบริจาครถยนต์มูลค่า 461,000 บาท ให้แก่ห้องปฏิบัติ
การเทคโนโลยียานยนต์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมยานยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีผ่านการศึกษา
ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์
5. กิจกรรมบริจาคของใช้จ�ำเป็นส�ำหรับนักเรียน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน
ธนาคารชวนพนักงานปันน�้ำใจบริจาคเงินเพื่อซื้อของใช้จ�ำเป็น
อาทิ เก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์ เบาะรองนอนส�ำหรับเด็ก
อนุบาล อาหารแห้งและวัตถุดิบส�ำหรับประกอบอาหารกลางวัน
เครื่องเขียน มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
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บ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมจัดพนักงาน
จิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่รอบโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียน
6. กิจกรรมมอบของขวัญให้น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561
ธนาคารมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นของขวัญให้แก่น้องๆ
นักเรียนโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี
2561 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ

ด้านสังคม

7. การให้บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
ธนาคารเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ “บัญชีเงินฝาก
พื้นฐาน” (Basic Banking Account) ซึ่งไม่ก�ำหนดวงเงินขั้นต�่ำ
ทั้งในการเปิดบัญชีและการคงบัญชีเงินฝากไว้ รวมถึงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีส�ำหรับบัตรเอทีเอ็มที่ผูกไว้กับ
บัญชี ส�ำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผน
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมธนาคารไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 2563) ของสมาคมธนาคารไทย ที่มีแนวคิดส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
8. กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะชายหาด
พนักงานสินเชื่อธุรกิจรายย่อย ลงพื้นที่ท�ำกิจกรรมจิตอาสา
ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะชายหาด ณ ป่าชายเลนชุมชน
บ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ
น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 เพื่อให้น้องๆ มี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

9. สนับสนุนเงินช่วยเหลืองานคอนเสิร์ตการกุศล
Rotary Club of Bangkok
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 50,000 บาท สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต
การกุศล Rotary Club of Bangkok ในวันที่ 26 เมษายน
2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
กรุงเทพ

ด้านศาสนา

10. กิจกรรมทอดผ้ากฐิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 3,000 บาท ส�ำหรับท�ำบุญทอดผ้ากฐิน
จัดโดย บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด ซึ่งน�ำไปทอดถวาย ณ
วัดวังสาลิกา ต�ำบลหนองกระทุ่ม อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
11. กิจกรรมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กับกระทรวงยุติธรรม
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกระทรวงยุตธิ รรม ประจ�ำปี 2561
ณ พระอารามหลวง วัดชินวรารามวรวิหาร ต�ำบลบางขะแยง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
12. กิจกรรมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ธนาคารมอบเงินจ�ำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ
วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
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ค� ำอธิบายและการวิเคราะห ์
ของฝ่ายจ ัดการ

เศรษฐกิจไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 25621/
เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.0 สาเหตุปัจจัยหลักที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนมาจาก การใช้จ่ายภาคเอกชนด้านการบริโภคและการลงทุน
ที่มีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งสอดคล้องกับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และรายได้
ครัวเรือนภาคเกษตรกรรมเริ่มขยายตัวดีขึ้นตามปริมาณผลผลิต
การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ของรัฐยังช่วยสนับสนุนการใช้จา่ ยของประชาชน การลงทุนจากภาครัฐ
ก็ยังมีส่วนสนับสนุนให้กับการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวขึ้น
จากปีก่อนด้วยเช่นกัน ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ มีการชะลอตัวลง รวมถึง
นโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออก
ชะลอตัวลงเล็กน้อย

และภาคเอกชนทีม่ แี นวโน้มเร่งขึ้นต่อเนือ่ ง การปรับตัวภาคการท่องเทีย่ ว
ดีขึ้น รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่
สนับสนุนการขยายตัวของการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่า
มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 4.1 การบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�ำดับ อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5-1.5 ส�ำหรับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะมีผลกระทบไม่มากนักเนื่องจาก
ภาพรวมเศรษฐกิ จ อยู ่ ใ นช่ ว งของการฟื ้ น ตั ว ที่ สู ง กว่ า ศั ก ยภาพ
เศรษฐกิจ และสภาพคล่องในระบบการเงินของประเทศอยู่ในระดับสูง
ส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชย์คาดว่าสินเชื่อยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ตามทิศทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของ NPL ที่อาจ
เพิ่มสูงขึ้น

ส�ำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อปี 2561
อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ตามทิศทางราคาน�้ำมันดิบ
ในตลาดโลก และการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และจ�ำเป็น
ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับผลกระทบจากนโยบาย
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งความผันผวนของ
ตลาดการเงินโลก

ภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ ปี 2561 สินเชื่อขยายตัวต่อเนื่อง
มาอยู่ที่ร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยที่
อัตราส่วน NPL อยู่ที่ร้อยละ 2.93 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 2.91
ธนาคารพาณิชย์มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อที่
ขยายตัวเพิ่มและการขายเงินลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.11 จากร้อยละ 1.04 ในปี 2560 ทัง้ นี้
ระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีเสถียรภาพ มีเงินส�ำรอง เงินกองทุน และ
สภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ
ในระยะต่อไปได้

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5
แรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ คือ การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ที่ยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวดีขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนรวมมีการปรับตัวที่ดีขนึ้ ทั้งภาครัฐ
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ตารางประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2561-25621/
ข้อมูลจริง

GDP (ณ ราคาประจำ�ปี: พันล้านบาท)
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)
GDP (ณ ราคาประจำ�ปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)
อัตราการขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)2/
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %)
การอุปโภคภาครัฐบาล (CVM, %)
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ปริมาณการนำ�เข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)
มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)3/
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)3/
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
GDP Deflator
ที่มา:
หมายเหตุ:		
		
		

ประมาณการปี 2562

ปี 2560

ปี 2561
16,316.4
240,544.9
505.2
7,447.2
4.1
3.8
3.9
3.3
4.6
1.8
4.2
253.4
7.7
4.2
8.6
229.8
14.3
8.2
23.6
37.7
7.4

ปี 2561
ณ 19 พ.ย. 61
17,330.1
254,891.8
525.2
7,724.0
3.5 - 4.5
5.1
4.7
6.2
4.2
2.2
3.9
263.8
4.6
3.1
4.2
248.9
6.5
4.5
14.9
30.7
5.8

ปี 2562
ณ 18 ก.พ. 62
17,197.5
252,941.6
537.4
7,904.4
3.5 - 4.5
5.1
4.7
6.2
4.2
2.2
3.9
263.8
4.1
3.1
4.3
243.8
6.1
4.6
20.0
33.5
6.2

15,452.0
228,398.4
455.3
6,729.8
4.0
1.8
2.9
-1.2
3.0
0.1
5.4
235.3
9.8
6.0
6.2
201.1
13.2
7.2
34.2
50.2
11.0
0.7
2.1

1.1
1.4

0.7 - 1.7
1.5 - 2.5

0.5 - 1.5
0.9 - 1.9

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
1/ เป็นข้อมูลที่ค�ำนวณบนฐานบัญชีประชาชาติอนุกรมใหม่ ซึ่ง สศช. เผยแพร่ทาง www.nesdb.go.th
2/ การลงทุนรวม หมายถึง การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น
3/ ตัวเลขการส่งออกและการน�ำเข้าเป็นไปตามฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี 2561

ในปี 2561 ธนาคารมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร จ�ำนวน 771 ล้านบาท และ 772 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 45 หรือจ�ำนวน 240 ล้านบาท จากปี 2560 โดยปัจจัยหลักมาจากผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งอันเนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
เงินให้สินเชื่อของธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 มียอดคงค้างจ�ำนวน 44,770 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13 จากปี 2560 โดยธนาคารมีการเติบโต
ของสินเชื่อหลักร้อยละ 23 (สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี และสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์) ในปี 2561 ธนาคารมีการเปิดสาขาเพื่อขยายสินเชื่อจ�ำนวน
136 สาขา ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมีสาขาและส�ำนักงานสินเชือ่ เพื่อรายย่อยทั้งสิ้น 301 สาขา
ขณะเดียวกันผลจากก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นยังท�ำให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROAA)
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.70 และร้อยละ 1.26 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 13.20 และร้อยละ 1.62 ในปี 2561 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมยังปรับตัวลดลง เนื่องจากธนาคารมีความสามารถในการหาก�ำไรมากขึ้นในขณะที่
มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
งบก�ำไรขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย-สุทธิ
รวมรายได้จากการด�ำเนิงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROAE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROAA)

งบการเงินรวม
2561
4,951
901
4,050
184
4,234
2,416
854
964
193
771
13.20%
1.62%

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
4,951
901
4,050
184
4,234
2,415
854
965
193
772
13.21%
1.62%

3,953
806
3,147
207
3,354
1,999
693
662
131
531
10.70%
1.26%

เปลี่ยนแปลง
%
25.2%
11.8%
28.7%
-11.1%
26.2%
20.8%
23.2%
45.8%
47.3%
45.4%
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย
- เงินให้สินเชื่อ
- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
- เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- เงินฝาก
- ค่าธรรมเนียมกองทุนฟื้นฟู/ เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

งบการเงินรวม
2561
4,951
4,861
68
22
901
710
191
4,050

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
4,951
4,861
68
22
901
710
191
4,050

3,953
3,869
46
38
806
638
168
3,147

เปลี่ยนแปลง
%
25.2%
25.6%
47.8%
-42.1%
11.8%
11.3%
13.7%
28.7%

ส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปี 2561 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งสิ้น 4,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 จากจ�ำนวน 3,147 ล้านบาท
ในปี 2560 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบีย้ เป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อทีร่ อ้ ยละ 13 จากปีกอ่ น และสัดส่วนของสินเชื่อทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง
มีปริมาณเพิ่มขึ้น
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ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%)

งบการเงินรวม
2561
1,625
341
163
9
278
2,416
57.1%

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
1,625
341
163
9
277
2,415
57.1%

1,379
290
126
10
194
1,999
59.6%

เปลี่ยนแปลง
%
17.8%
17.6%
29.4%
-10.0%
42.8%
20.8%

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 จากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 2,416 ล้านบาทในปี 2561 จากจ�ำนวน 1,999 ล้านบาทในปี 2560
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิม่ ขึ้นร้อยละ 17.8 จากปีก่อนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.6 จากปีก่อน จากการขยายสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยเพื่อขายสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ธนาคารมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
(Cost-to-Income Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 57.1 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 59.6 โดยอัตราส่วนดังกล่าวของธนาคารมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการบริหารที่รัดกุมทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย: ล้านบาท
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวม

งบการเงินรวม
2561
837
17
854

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
2560
837
17
854

646
47
693

เปลี่ยนแปลง
%
29.6%
-63.8%
23.2%

ธนาคารมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปี 2561 จ�ำนวน 854 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 161 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.2 เพื่อรองรับ
การขยายสินเชื่อและรองรับคุณภาพสินทรัพย์ในอนาคต
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 50,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,804 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 จากจ�ำนวน 45,230
ล้านบาท ในปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560

เปลี่ยนแปลง
%

เงินสดและรายการระหว่างธนาคารฯ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้สุทธิ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (สุทธิ)
ทรัพย์สินรอการขาย (สุทธิ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

4,824
1,533
44,770
242
(2,379)
42,633
320
67
185
472
50,034

4,824
1,533
100
44,770
242
(2,379)
42,633
320
67
185
468
50,130

5,205
1,479
39,498
211
(1,983)
37,726
264
64
133
359
45,230

-7.3%
3.7%
13.3%
14.7%
20.0%
13.0%
21.2%
4.7%
39.1%
30.4%
10.8%

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

42,037
811
909
43,757

42,133
811
909
43,853

37,877
1,100
751
39,728

11.2%
-26.3%
21.0%
10.4%

5,000
1,277
6,277

5,000
1,277
6,277

5,000
502
5,502

0.0%
154.4%
14.1%

50,034

50,130

45,230

10.8%

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนเจ้าของ
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เงินให้สินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดสินเชื่อของธนาคารมีจ�ำนวน 44,770
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 จากจ�ำนวน
39,498 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 อันเป็นผลมาจาก
การเติบโตของสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยและสินเชื่อนาโนและไมโคร
ไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคาร

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีหนีส้ นิ รวมจ�ำนวน 43,757 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 39,728 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 4,029 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
4,160 ล้านบาท หรือร้อยละ 11

ธนาคารมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 6,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,502
ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 775 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากก�ำไร
สุทธิจากผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
มูลค่าตามบัญชีของธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 คิดเป็น 12.55 บาทต่อ
หุ้น (จ�ำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 500
ล้านหุ้น) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก 11.00 บาทต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560

เงินรับฝาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินรับฝากจ�ำนวน 42,037 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 จากปี 2560 โดยมีอัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 106.5

เงินกองทุนของธนาคารตามกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
ธนาคารพาณิชย์ต้องด�ำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุน
ในภาวะวิกฤต (Capital Conservation Buffer) ตามหลักเกณฑ์
Basel III โดยให้ทยอยด�ำรงเพิ่มเติมจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของในอัตราร้อยละ 0.625 ต่อปี จนครบร้อยละ 2.5 ในปี
2562 ส่งผลให้ในปี 2561 อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำตามกฎหมาย
ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ได้ถูกปรับขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ
6.375 ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7.875 ส�ำหรับเงินกองทุนชั้นที่ 1 และไม่น้อยกว่าร้อยละ
10.375 ส�ำหรับเงินกองทุนรวม
เงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น ณ ธันวาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 15.13
ของสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 14.08
และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ร้อยละ 1.05 ธนาคารเชื่อมั่นว่าสถานะเงิน
กองทุนของธนาคารเพียงพอรองรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยธนาคารมีนโยบายรักษาระดับเงินกองทุน
ให้สูงกว่าอัตราขั้นต�่ำตามนโยบายภายในของธนาคารที่ร้อยละ 13.00

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ธนาคารมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ อยู่ที่ร้อยละ 5.70 ของสินเชื่อรวม ณ
เดือนธันวาคม 2561 เทียบกับร้อยละ 5.42 ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพส�ำหรับปี 2561 เป็น
จ�ำนวนร้อยละ 94.06 เทียบกับร้อยละ 93.70 ณ สิ้นปี 2560
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การบริหารความเสี่ ยง
และปั จจ ัยความเสี่ ยง

1) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องเมื่อช่วงปี
ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบให้ธนาคารระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อ
ที่เติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการขนาด
ย่อมและขนาดกลาง (SME)
ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับ
ลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสูง โดยปรับนโยบายสินเชื่อให้มุ่งเน้น
สินเชื่อรายทีม่ ขี นาดเล็กลงส�ำหรับลูกหนีป้ จั จุบนั ทีม่ วี งเงินสูง (มากกว่า
20 ล้านบาท) พร้อมทั้งทบทวนสถานะลูกหนี้ และตรวจสอบสถานะ
การด�ำเนินกิจการตลอดจนการประเมินผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันธนาคารยังคงยึดหลักนโยบายสร้างการเติบโตใน
สินเชื่อที่มีคุณภาพ (Quality Loan Growth) โดยการพัฒนาทักษะ
และนโยบายสินเชื่ออยู่เสมอ ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารมีการ
ปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยปรับขนาดวงเงินสินเชื่อลงเพื่อเป็น
การกระจายความเสี่ยง พร้อมทั้งปรับเกณฑ์การให้สินเชื่อให้มีการ
ควบคุมและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งค�ำนึงถึง
การสร้างสมดุลของพอร์ตโฟลิโอระหว่างสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์
นอกจากนั้น ในปีทผี่ า่ นมาอุตสาหกรรมการเงินยังมีความเปลีย่ นแปลง
ทีโ่ ดดเด่น ได้แก่ การน�ำนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology)
หรือ FinTech มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
ต้องการความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น จากการที่สถาบัน
การเงินน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาให้บริการลูกค้า เช่น กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) คิวอาร์โค้ด (QR Code) และอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cyber Threat) เพิ่มมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาธนาคารจึงก�ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ระบบงาน
มีความตระหนักในความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk
Awareness) รวมทั้งยังมีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ดังนี้

• การน�ำ Cyber Resilience Framework ที่เป็นมาตรฐานสากล
และธนาคารแห่งประเทศไทยแนะน�ำมาใช้งาน
• การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001:2013 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ
การโอนเงิน ผ่ า น BAHTNET และระบบการหั ก บั ญ ชีด ้ ว ย
ภาพเช็คและการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
• การจัดชั้นความส�ำคัญข้อมูล (Data Classification) และ
การบริหารจัดการข้อมูลตามความส�ำคัญและระดับความเสี่ยง
ของข้อมูล
• การยกระดับการให้บริการแก่ลกู ค้า โดยก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า
เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct)
ขณะที่แผนก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารยังมุ่งเน้นพัฒนาและ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมถึงตอบสนองความท้าทาย
ของคุณภาพสินเชื่อและแผนธุรกิจ ทั้งยังได้มีการก�ำหนดกลยุทธ์
การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดรูปแบบองค์กรภายใน
กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี
มี ร ะบบการรายงานติ ด ตามความเสี่ ย ง เครื่อ งมื อ จั ด การและ
กระบวนการ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ระบบการบริห ารความเสี่ ย งประกอบด้ ว ยกระบวนการส� ำ คั ญ
4 ประการ ประกอบด้วย
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): ภาพรวมของการ
ด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร มีความเสีย่ งหลักทีส่ ำ� คัญ คือ ความเสีย่ ง
ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับนโยบาย กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงจาก
ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
2) การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement): วิธีการและเครื่องมือ
ที่ใช้วัดความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้น
3) การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and
Control): ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้วยการก�ำหนดความ
สามารถในการรับความเสี่ยง (Risk Tolerance) ที่เหมาะสมและ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร รวมถึงการก�ำหนด Trigger
เมื่อระดับความเสี่ยงใกล้ถึงเพดานความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์
ในการก�ำหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงนัน้ ๆ
4) การรายงานความเสีย่ ง (Risk Reporting): การรายงานความเสีย่ ง
จ�ำเป็นต้องมีความสม�ำ่ เสมอในการรายงานและมีรปู แบบทีส่ ามารถ
ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและน�ำไปต่อยอดได้ง่าย ธนาคารมีการ
รายงานความเสีย่ งในรูปแบบ Dashboard ทั้งในระดับปฏิบตั กิ าร
ที่มีรายละเอียดในทุกมิติและในระดับผู้บริหารที่มีการสรุปประเด็น
ที่ครอบคลุมทุกด้าน

2) โครงสร้างการก�ำกับดูแลบริหารความเสี่ยง

ธนาคารยึดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว
หลักการส�ำคัญที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง คือ การจัดโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างคณะกรรมการตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานและเอื้อต่อการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
คณะกรรมการธนาคาร
ท�ำหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบการด�ำเนินการและมาตรฐาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงทุกประเภทของธนาคาร ก�ำหนดกรอบ
ความเสี่ ย งและขอบเขตความเสี่ ย ง รวมถึ ง ดู แ ลให้ มี ร ะบบและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งยังมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่ดูแลและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร ทบทวนนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง
ให้เพียงพอ ตลอดจนวางกรอบการด�ำเนินการในการระบุ ประเมิน
ดู แ ลและติ ดตามระดั บ ความเสี่ ย งของธนาคารให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลและติดตามหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ด�ำเนินการทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง
พร้อมเสนอแนะและแสดงความเห็น เพื่อให้คณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัตินโยบายเหล่านั้นในล�ำดับต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนด และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (IT Compliance) เพือ่ ให้
เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี พร้อมรับมือกับภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
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การบริห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ ชื่อ มโยงกั บ
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของธนาคาร รวมทั้งยังมีหน้าที่
ในการดู แ ลติ ดตามการด� ำ เนิ น การของคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย
ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการหลักประกัน เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ท�ำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนสูงสุด
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินยังคงมีหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ในการดู แ ลความเสี่ ย ง
เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับราคาผ่านอนุกรรมการด้านราคา
คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ด�ำเนินงานและระบบรายงานทางการเงิน โดยให้ได้ตามมาตรฐานและ
ระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสถาบันการเงิน
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากอ�ำนาจ
อนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อาทิ อ�ำนาจ
การอนุมัติค่าใช้จ่าย อ�ำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ของธนาคาร นอกจากนั้นคณะเจ้าที่บริหารมีหน้าที่เสนอแนะและให้
ความเห็นเกีย่ วกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

3) การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผน
กลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือ
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูง จึงได้ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์และแผนด�ำเนินงาน
อย่างรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง
จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานภายในที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติ
อาทิ การจัดโครงสร้างองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้

รายงานประจ�ำปี 2561

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปัญหาของธนาคารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ธนาคารน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์มาใช้ โดยผ่าน
กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
1) การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาวและระยะสั้น
2) การติดตามผลประกอบการเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
3) การประเมินผลในภาพรวมโดยค�ำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก
4) การปรับเปลี่ยนและแก้ไขแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องตาม
ผลประกอบการและสถานการณ์ลา่ สุด รวมทั้งรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�ำเนินงานต่างๆ ให้เป็น
ไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกค้า
หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา
ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือ
จงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร
โดยความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ทุกประเภท ทั้งธุรกรรมที่อยู่บนงบดุล (On Balance Sheet) เช่น
เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมนอกงบดุล
(Off Balance Sheet) เช่น หนังสือสัญญาค�้ำประกันประเภทต่างๆ
เป็นต้น
ธนาคารมุ ่ ง รั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า งการเติ บ โตของสิ น เชื่อ และระดั บ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ ความท้าทายจาก
ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ
ท�ำให้ธนาคารเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่
กระบวนการเลือกลูกค้า ติดตามความเสี่ยงของลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจากราคา
ที่ผันผวน ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้แนวทาง ตลอดจนกระบวนการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งยังคงด�ำเนินการต่อเนื่องในการร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่อ
ขนาดย่อม (บสย.) เพือ่ บริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารใช้หลักการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�ำคัญดังนี้
• การก� ำ หนดให้ ก ระบวนการด้ า นสิ น เชื่อ มี ก ารถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจ
(Check and Balance) โดยจัดโครงสร้างองค์กรด้านการตลาด
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ ให้แยกออก
จากกันอย่างชัดเจน

63

• การก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง
(Risk-based Authority)
• การก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการอ�ำนวยสินเชื่อ
ภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ซึ่งครอบคลุมถึง
คุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย เงื่อนไข วงเงิน หลักประกัน เป็นต้น
• การก�ำหนดนโยบายในการรับหลักประกัน โดยแบ่งกลุ่มทรัพย์สิน
ที่จะรับเป็นหลักประกัน สภาพคล่องและอัตราการรับหลักประกัน
ที่เหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต-อ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อและการมอบ
อ� ำ นาจอนุ มั ติ สิ น เชื่อ ไปยั ง ผู ้ บ ริห ารและคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
โดยพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสมและพยายามก�ำหนดให้
อ�ำนาจอนุมัติเป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Authority)
โดยอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อจะได้รับการก�ำหนดทั้งในรูปองค์คณะและ
รูปตัวบุคคล ดังนี้
1. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติระดับองค์คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
และคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ท�ำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
แต่ละประเภทตามอ�ำนาจกระท�ำการที่ก�ำหนด
2. ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติระดับรายบุคคล ธนาคารมีการก�ำหนดผู้มี
อ�ำนาจอนุมัติระดับบุคคลให้เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อภายใต้
วงเงินอนุมัติและอ�ำนาจกระท�ำการที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพในกระบวนการสินเชื่อ ซึ่งในการ
อนุมัติสินเชื่อก�ำหนดให้ต้องมีการอนุมัติร่วมกันอย่างน้อย 2 คน
(Co-Sign)
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต–การรายงาน
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตรับผิดชอบการน�ำเสนอ
รายงาน Risk Dashboard ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยรายงานดังกล่าว
จะก�ำหนดตัวชี้วัด (Risk Indicators) ที่ส�ำคัญ และมีการก�ำหนด
Trigger ในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีการก�ำหนด Action Plan เมื่อ
ตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งถึงจุด Trigger Point
รายงาน Risk Dashboard จะมีตัวชี้วัดที่บ่งชีค้ ุณภาพของ Portfolio
เช่น โครงสร้างและคุณภาพของ Portfolio การกระจุกตัวด้านเครดิต
ความเพียงพอของเงินกันส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ เป็นต้น รวมถึง
การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านเครดิต (Stress Testing)
เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุน เป็นต้น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไม่
สามารถช�ำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ที่จะยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ
ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารมีเครื่องมือติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝาก อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อเงินฝาก การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนและการใช้ Liquidity Gap
ติดตามกระแสเงินสดรับ/จ่ายในภาวะปกติ โดยมีการปรับพฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง รวมทั้งทดสอบค่าดังกล่าวในภาวะ
วิกฤต (Stress Test) เพื่อเตรียมแผนในการหาแหล่งเงินทุน
ให้เพียงพอ

ธนาคารน�ำหลักเกณฑ์การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพือ่ รองรับ
กระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต ทัง้ Liquidity Coverage
Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่อ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ขณะเดียวกันธนาคารก�ำหนดให้มตี วั บ่งชี้ความผิดปกติของสภาพคล่อง
ทางการเงินในระดับสัญญาณเตือนภัยและระดับเพดานความเสี่ยง
โดยการก�ำหนดเพดานความเสี่ยงสภาพคล่อง (Liquidity Risk
Limits) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีสถานการณ์ปกติ (Behavioral
Scenario) และสถานการณ์ฉุกเฉิน (Stress Scenario) เพื่อสะท้อน
สภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถ
ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

ธนาคารยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการจัดท�ำรายงาน Liquidity
Risk Dashboard ที่มีการก�ำหนดตัวชี้วัด Risk Indicator และ
Trigger Point ส�ำหรับการติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในแต่ละ Risk Indicator จะมีการจัดท�ำ Action Plan ในกรณีที่
ตัวชี้วัดได้ถึงจุด Trigger Point ด้วย รายงานดังกล่าวจะน�ำเสนอ
ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร
อย่างสม�่ำเสมอ
ในส่วนนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน
ในส่วนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ธนาคารก�ำหนดให้มีการจัด
ระดับเตือนภัยด้านสภาพคล่อง (Management Action Triggers)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณให้กบั ผูบ้ ริหาร โดยบริหารควบคู่
กับระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) พร้อมทั้ง
ได้จัดให้มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency
Funding Plan) เพื่อก�ำหนดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในตลาด ซึ่งมีผลต่อสภาพคล่องของ
ธนาคาร โดยธนาคารมีเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าสามารถช�ำระเงินตามภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุน ท�ำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
มีต้นทุนเหมาะสมในเวลาที่ต้องการ รวมทั้งเพื่อให้ธนาคารมีสภาพ
คล่องและผลตอบแทนเหมาะสมกับสภาวะในแต่ละช่วงเวลา โดยมี
การทบทวนอย่างสม�่ำเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
อย่างมีนัยส�ำคัญ

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดท�ำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อการบริหาร
สภาพคล่อง เพื่อรองรับภาวะวิกฤตจากสภาพคล่องทั่วไปและภาวะ
วิกฤตที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า โดยการก�ำหนดสมมติฐาน
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการถอนเงินฝากของผู้ฝากเงินในระดับ
ต่างๆ ก�ำหนดวิธีการรองรับปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการก�ำหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดภาวะวิกฤต
ขึ้นอย่างชัดเจน
กล่าวสรุปในภาพรวม ธนาคารมีความเสีย่ งด้านสภาพคล่องในระดับต�ำ่
โดยมีสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออก
ในภาวะวิกฤต หรือ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ที่ร้อยละ
248 ขณะที่มาตรฐานขั้นต�่ำอยู่ที่ร้อยละ 80 นอกจากนั้นธนาคารยัง
คงรักษาสภาพคล่องขั้นต�่ำเพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกรรมระหว่างวัน
ไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินฝากรวม นอกจากนี้เงินลงทุนส่วนใหญ่
ของธนาคารอยู่ในพันธบัตรรัฐบาล หรือที่รัฐบาลค�้ำประกัน ซึ่งอยู่ใน
ความต้องการของตลาดและมีสภาพคล่องสูง รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ที่ดีอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคา หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคา
ตราสารในตลาดเงินและตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และเงินกองทุนของธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2561

หากพิจารณาตามธุรกรรมของธนาคารในฐานะเป็นธนาคารเพื่อ
รายย่อย ซึ่งไม่มีนโยบายในการท�ำธุรกรรมบัญชีเพื่อการค้า ธนาคาร
จะมีความเสี่ยงด้านตลาดจากธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคารที่มา
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารในระดับ
ค่อนข้างต�่ำ รวมถึงสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารมีการกระจาย
อายุครบก�ำหนดที่เหมาะสม ในส่วนของเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในการด�ำรง
สภาพคล่องตามกฎหมาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการทีด่ อี ย่างใกล้ชิด
ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคานั้น ธนาคาร
ก�ำหนดนโยบายในการท�ำธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร รวมทั้ง
นโยบายในการบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดยมีคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย
การท�ำธุรกรรม การบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยง
เป็นรายเดือนอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการควบคุมความเสี่ยง ด้วยการ
ก�ำหนดเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัย
ขณะเดียวกันธนาคารมีการด�ำเนินกลยุทธ์ปรับโครงสร้างงบดุลของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตและให้เคลื่อนไหว
อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการ
ติดตามฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีนัยส�ำคัญ พร้อมจัดท�ำรายงาน
Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
และประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest
Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ภายใต้
สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1-2 ของ
รายการสินทรัพย์และหนี้สินทุกประเภทตามระยะเวลา นอกจากนี้
ธนาคารมีการจ�ำลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย
เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพ ไม่ว่าทิศทางดอกเบี้ย
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operation Risk)
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจากความไม่ เ พีย งพอ หรือ ความบกพร่ อ ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุการณ์หรือปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้จากการด�ำเนินงานและเงินกองทุนของธนาคาร
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รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง
หรือถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนับเป็นความเสี่ยงส�ำคัญ ธนาคารจึงให้มี
การก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 3 ระดับ (Three Lines
of Defense) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการถ่วงดุล (Check and
Balance) และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
(Segregation of Duties) ระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
การจัดการความเสี่ยงได้รับการด�ำเนินการโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน สามารถช่วยลดกรองความเสี่ยงของ
บริษัทให้ได้มากที่สุด หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยด�ำเนินการ
ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ต่างๆ ของธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ก�ำกับดูแลการบริหารงานใน
แต่ละระดับ
พร้อมกันนี้ธนาคารมีการก�ำกับดูแล และติดตามให้มีการบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการจั ด ท� ำ รายงาน
Operation Risk Dashboard เช่นเดียวกับรายงานความเสี่ยงด้าน
อื่นๆ โดยรายงานดังกล่าวมีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่ำเสมอ นอกเหนือจาก
รายงาน Operation Risk Dashboard แล้ว ธนาคารยังคงแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังนี้
• การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and
Control Self-Assessment: RCSA) เป็นเครื่องมือที่ให้ทุก
หน่วยงานน�ำไปใช้ในการระบุ ประเมินความเสี่ยง และประเมิน
ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้มี
การก�ำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
ภายในหน่วยงาน
• การจัดท�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs)
เป็นเครื่องมือที่ให้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตามความเสี่ยง
(Risk Monitoring) และรายงานความเสี่ยง (Risk Reporting)
โดย KRIs จะท�ำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early
Warning Signal) ที่จะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงระดับความเสี่ยง
ที่มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยอาศัยตัวชี้วัดที่หน่วยงานก�ำหนดขึ้น
ซึ่งจะน�ำไปสู่การค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกัน และ/หรือแก้ไข รวมถึง
ชี้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต เพื่อให้ธนาคารสามารถ
ปรั บ ตั ว และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งได้ ก ่ อ นที่ ค วามเสี่ ย งเหล่ า นั้น
จะเกิดขึ้นจริงและส่งผลเสียต่อธนาคาร

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

• การจัดการข้อมูลความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจาก
ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Incident and Loss Management:
ILM) โดยการก� ำ กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม ตลอดจนส่ ง เสริม ให้
หน่วยงานต่างๆ รายงานความเสียหายและเหตุการณ์ผิดปกติที่
เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้ง
มีการน�ำข้อมูลจากการรายงานมาใช้ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ธ นาคารยั ง มี ก ารจั ด ชั้น ความส� ำ คั ญ ข้ อ มู ล (Data
Classification) และการบริหารจัดการข้อมูลตามความส�ำคัญและ
ระดับความเสี่ยงของข้อมูล รวมทั้งมีการยกระดับการให้บริการแก่
ลูกค้า โดยก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และการให้
ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าและการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการยังคงครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ธนาคาร
มีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้
ครอบคลุ ม ทั้ง ในส่ ว นของส� ำ นั ก งานใหญ่ แ ละสาขาของธนาคาร
รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบและมีระดับความรุนแรง
ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองแห่งใหม่แทน
ศูนย์เดิมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของธนาคาร และมั่นใจ
ได้ว่าในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ธนาคารจะยังสามารถให้บริการแก่
ลูกค้า หรือคูค่ า้ ของธนาคารได้อย่างต่อเนือ่ ง หรืออย่างน้อยด�ำเนินการ
ได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ หรือกลับสู่การด�ำเนินการปกติภายในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารมีการทดสอบและทบทวนแผนดังกล่าวอย่าง
สม�่ำเสมอเพื่อให้น�ำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Risk)
ธนาคารมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน ประกาศและ
หนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย กฎหมายและกฎเกณฑ์
ของธุรกิจหลักทรัพย์ กฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎเกณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีหน่วยงานก�ำกับและดูแลอยู่ภายใต้กลุ่มงาน
ตรวจสอบและก�ำกับ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แจง และ
ตรวจสอบกระบวนการท�ำงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
(Economy Risk)
ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี 2561 มีสัญญาณ
การฟื้นตัวจากการขยายตัวที่ชัดเจนมากขึ้น แต่การฟื้นตัวยังคง
จ� ำ กั ด อยู ่ ใ นบางภาคธุ ร กิ จ เท่ า นั้น ส่ ง ผลกระทบให้ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า
ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ
ธนาคารมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ด้อยลง ธนาคารตระหนัก
ถึงความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ
แผนก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารจึงยังคงมุ่งเน้นพัฒนาและ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งตอบสนองความท้าทาย
ของคุณภาพสินเชื่อและแผนธุรกิจ ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
ธนาคารด�ำเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อของลูกค้าทั้งในระดับ
รายลูกค้า รายอุตสาหกรรม และรายพอร์ตโฟลิโอ เพื่อให้สามารถ
เจาะจงลูกค้าเฉพาะบุคคลที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบและมีแนวโน้ม
ไม่สามารถจัดการกับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ เพื่อหามาตรการ
ในการช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ส่วนในภาพรวม ธนาคารได้ด�ำเนินการทดสอบความสามารถในการ
จัดการผลกระทบในสภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อให้ทราบถึงความ
แข็งแกร่งของระดับเงินทุน ระดับเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทดสอบ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้ธนาคารต้องปฏิบัติตาม
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)
และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ (Cyber Threat) มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวไม่มีข้อจ�ำกัด
ในด้านช่องทางการเข้าถึง มีวิธีการหรือเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น
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Mobile Application Omni-channel เป็นต้น ปรากฏการณ์นี้
ได้รับแรงเกื้อหนุนอย่างสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความต้องการ
การเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งผลให้เกิดช่องโหว่และความไม่ปลอดภัย
ทางไซเบอร์ เมื่อช่องทางในการเข้าถึงมีมากมายหลากหลาย ย่อม
ท�ำให้ช่องโหว่และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาธนาคารจึงก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ใช้ระบบงาน เกิดความตระหนักในความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Awareness) รวมทั้งยังก�ำหนด
แผนการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ
การน�ำแผนงาน Cyber Resilience Management Framework
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแนะน�ำมาปรับใช้กบั ธนาคาร ประกอบไปด้วย
1) การก�ำหนดแนวนโยบาย (Governance) จากส่วนงานการ
ก�ำหนดนโยบาย รวมถึงการแจ้งให้หน่วยงานบริหารดังกล่าว
ทราบถึงสถานะของโครงการ
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Identification) ทั้งในส่วนของ
Hardware Software และข้อมูล Database ซึ่งจะประเมิน
ความเสี่ยงในทุกช่วงเวลา แม้แต่ในกรณีที่หมดอายุการใช้งาน
แล้ว (End of Life or End of Support)
3) การป้องกันและการตรวจสอบ (Protect & Detection) การ
ตรวจสอบติดตาม ทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรม เครื่องมือต่างๆ
การตรวจสอบก่อนการน�ำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่มาใช้
4) การตอบสนองและแผนฟื้นฟู (Response & Recovery)
แผนการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน
5) การจัดการผู้ให้บริการภายนอก (Third Party Management)
การขยายขอบเขต Cyber Resilience Framework ไปยัง
ผู้ให้บริการภายนอกได้จัดท�ำในระดับมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ธนาคารยังมีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย ระบบการโอนเงินผ่าน BAHTNET และระบบการหักบัญชี
ด้วยภาพเช็คและการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)

4) การด�ำรงเงินกองทุน

ธนาคารตระหนั ก ถึ ง ฐานะของเงิน ทุ น ของธนาคารในฐานะเป็ น
ภาพสะท้ อ นถึ ง การมี ค วามมั่น คงแข็ง แกร่ ง ทางการเงิน รวมทั้ง
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน จึงมีเป้าหมาย
ที่จะด�ำรงเงินกองทุนให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจภายใต้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการก�ำกับดูแล
การบริหารเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
ของการด�ำรงเงินกองทุน
ขณะเดียวกันธนาคารยังคงรักษาระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกองทุนของธนาคาร
มีสัดส่วนการด�ำรงเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 15.13 ระดับเงินกองทุนของธนาคารสูงกว่า
ระดับมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ในการก�ำกับดูแล
การบริหารเงินกองทุน ที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 10.375
ตารางที่ 1 เงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
(ล้านบาท)
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น
อัตราส่วนเงินกองทุนรวม
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

31 ธันวาคม
2561
5,493.9
412.2
5,906.1

31 ธันวาคม
2560
4,919.4
358.3
5,277.7

15.13

15.87

นอกจากเงินกองทุน ธนาคารยังคงเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน
จากนโยบายการกันเงินส�ำรองส่วนเกิน เพื่อรองรับสภาวะความ
ผันผวนในอนาคต ตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
และการเตรียมพร้อมมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) โดยธนาคารได้
ริเริ่มปฏิบัตินับตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารมีเงินส�ำรองส่วนเกินทั้งสิ้น 697.9 ล้านบาท
ตารางที่ 2 ยอดเงินส�ำรองตามเกณฑ์และส�ำรองส่วนเกิน
(ล้านบาท)
เงินส�ำรองตามเกณฑ์
เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม เงินส�ำรองทั้งหมด

31 ธันวาคม
2561
1,681.3
698.0
2,379.3

31 ธันวาคม
2560
1,469.7
513.0
1,982.7
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนขึ้น ประกอบ
ด้วยกรรมการธนาคาร 3 คนที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย นายศิริชัย สาครรัตนกุล (กรรมการอิสระ) เป็น
ประธานกรรมการ Mr. Tan Choon-Hong (กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร) และ Mr. Stephen Tirador Briones (กรรมการอิสระ)
เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกผู้ที่
เห็นสมควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารและผู้บริหารธนาคาร
ในต�ำแหน่งที่ต้องขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาค่าตอบแทนเพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ก�ำหนด โดยได้ประชุม 4 ครั้ง และมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1) พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม

วาระ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความ
รั บ ผิ ดชอบ สถานะทางการเงิน ของธนาคารและระดั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับมาตรฐานในธุรกิจเดียวกัน เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอวาระส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกเป็น
กรรมการธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่แจ้งพร้อมไว้กับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3) พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ กรรมการมีอ�ำนาจกระท�ำการ ผู้บริหารระดับสูง ตาม
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
และผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายของ
ธนาคาร สภาพเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รอบคอบ โปร่งใส และ
ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร

นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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โครงสร้างการถือหุ้น

จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน
5,156,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 515,625,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน
5,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 500,000,000 หุ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ธนาคารมีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ธนาคาร จ�ำนวน 15,625,000 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผลของธนาคารต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และตามที่กฎหมายและข้อบังคับธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคารไว้ ดังนี้
“ข้อ 48. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร
จะกระท�ำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่าย
เงินปันผล เงินก�ำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเงิน
ส�ำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็น
ว่าบริษัทมีก�ำไรสมควรพอที่จะท�ำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระท�ำภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วนั ทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้
และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ดว้ ย”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล
โซลูชั่นส์ จ�ำกัด ดังนี้
“ข้อ 18. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็น
ส�ำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของเงินก�ำไรสุทธิซึ่งบริษัทท�ำมาหาได้
จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนส�ำรองนั้นจะมีจ�ำนวนถึงหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น”
ผูุ้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร 6 ล�ำดับแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ร้อยละ

1. บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2. Polaris Capital Investment Limited
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
4. นายวีรเวท ไชยวรรณ
5. นางมิจิตรา กุนารา
6. บริษัท นครปฐมการเคหะ จ�ำกัด

59.97
25.00
11.83
2.36
0.83
0.01
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารกิจการ
ธนาคารภายใต้ข้อก�ำหนดตามข้อบังคับธนาคาร นโยบายธนาคาร
และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้อง

3.

1. คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
จ�ำนวน 9 ท่าน ได้รับการเลือกตั้งและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ตามกฎหมายตลอดจนข้อบังคับของธนาคาร ประกอบด้วย
นายวานิช ไชยวรรณ
ที่ปรึกษา
			
คณะกรรมการธนาคาร
1. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธาน
2. นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
3. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
4. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส กรรมการอิสระ
5. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
6. นายตัน จุน-ฮง
กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายวิญญู ไชยวรรณ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของธนาคารมีอ�ำนาจและ
หน้าที่ตามข้อบังคับของธนาคารข้อ 31 และตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล
ของธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ง แบ่ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนทีเ่ ป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการธนาคาร
1. ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานของธนาคาร ติดตามฐานะและ
ผลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
น�ำข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะและการด�ำเนินงานของธนาคาร
ทุกด้านเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ
2. ก�ำหนดขอบเขตการมอบอ�ำนาจแก่กรรมการ อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ธนาคารระดับต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

ภายใน การพิจารณาสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การก่อ
ภาระผูกพัน การซื้อขายทรัพย์สินและการท�ำนิติกรรมต่างๆ ใน
ระดับที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน
ดูแลไม่ให้ธนาคารปฏิบัติผิดกฎหมาย โดยกรรมการผู้จัดการ
ต้องน�ำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประกาศและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่างๆ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทันทีที่ได้รับจากทางการและต้องรายงานเกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิดในข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบตั ทิ ั้งปวงเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยกรรมการ
ต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้เกิดการกระท�ำผิดอีกต่อไป
จัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารท�ำการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้สินเชื่อ
และภาระผูกพันต่างๆ น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ และในกรณีที่ลูกหนี้ประสบปัญหาต้อง
ก�ำหนดแนวทางการแก้ไข รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�ำ
ติดตามผลการตรวจสอบค�ำสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย
และรายงานต่างๆ ของผูส้ อบบัญชีภายนอก ตลอดจนผูต้ รวจสอบ
กิจการภายในทุกครั้ง รวมถึงก�ำชับให้มีการปฏิบัติตามค�ำสั่งการ
หรือแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างเคร่งครัด
ศึกษาและท�ำความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติก�ำหนด
แนวความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมาย
แพ่งพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราช
บัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศและ
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร
รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน แผนงาน
และงบประมาณของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
ก�ำกับควบคุมดูแลให้มีการบริหารงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรม
ทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
ติ ด ตามการด�ำ เนิ น กิจ การของธนาคารตลอดเวลา เพื่อ ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการด�ำเนินกิจการตาม
กฎหมายและนโยบายที่วางไว้
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11. ดูแลฝ่ายจัดการให้สามารถจัดการงานของธนาคารและแต่งตั้ง
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานภายในธนาคาร
12. ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยจั ดการรายงานเรื่อ งส� ำ คั ญ ของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
หน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการก�ำหนดนโยบาย กระบวนการ และควบคุมการ
บริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ด้านตลาดและการลงทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านการปฏิบัติงาน
ชื่อเสียง กฎหมาย และกลยุทธ์ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารต้อง
ท�ำหน้าที่อนุมัตินโยบายและทบทวนกลยุทธ์ การปฏิบัติจริง
รวมถึงนโยบายดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
2. พิจารณาอนุมตั บิ ทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ที่ได้แต่งตั้งขึ้น
3. ดู แ ลให้ ธ นาคารก� ำ หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การให้ สิ น เชื่อ และ
การลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
4. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งรายงานจากผู้สอบบัญชี
ภายนอกและข้อคิดเห็นจากฝ่ายจัดการของธนาคารต่อคณะ
กรรมการธนาคาร โดยฝ่ายจัดการของธนาคารอาจต้องชี้แจง
ต่อคณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการจัดส่งรายงานเกิด
ความล่าช้ามาก
5. จัดให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส�ำคัญต่อสัดส่วน
หรือจ�ำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของธนาคาร
6. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการ
ธนาคารได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอส�ำหรับการ
ปฏิบัติตามอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
7. ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ ตลอดจนการออกระเบียบ ค�ำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศ และจัดท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจแจ้งแก่บุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
8. ก�ำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
9. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความ
จ�ำเป็นของธนาคาร เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ เช่น คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธาน
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการ
3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการ
นายรงค์ หิรัญพานิช
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคาร ให้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและถูกต้องครบถ้วน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ
ธนาคารให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการบริหารของธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิชย์ ค�ำสั่งและ
ค�ำแนะน�ำของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและส่งเสริม
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการ
ในการบริหารความเสี่ยง
5. พิจารณาคัดเลือก ก�ำหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพและเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีของธนาคาร รวมทั้งผดุงความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
6. อนุมัติและทบทวนแผนงานของหน่วยงานด้านตรวจสอบและ
ก�ำกับ ตลอดจนนโยบายและกฎบัตร
7. พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานด้านตรวจสอบและก�ำกับ
และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อให้ค�ำแนะน�ำหรือ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงาน
ของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
8. พิจ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของธนาคารเกี่ ย วกั บ รายการ
ที่เกี่ยวโยงกับผู้บริหาร หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้มีความโปร่งใสและครบถ้วน
9. ดูแลงานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบ
10. ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งพิจารณา
ผลการปฏิ บั ติ ง านและผลตอบแทนของผู ้ บ ริห ารหน่ ว ยงาน
ด้านตรวจสอบและก�ำกับ
11. ก�ำหนดโครงสร้างและอัตราก�ำลังของหน่วยงานด้านตรวจสอบ
และก�ำกับ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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12. จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
13. รายงานต่อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท�ำที่ทุจริตหรือผิดกฎหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบร่วมกัน เช่น สอบทานนโยบายการบริหาร
ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหาร และสอบทานรายงานส�ำคัญๆ ที่ต้อง
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด
15. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร

4. ดูแลให้คณะกรรมการของธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมกับโครงสร้างธนาคาร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
5. ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจ�ำปี โดยต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. เปิ ด เผยนโยบายและรายละเอี ย ดของกระบวนการสรรหา
การก�ำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
ประธาน
2. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการ
3. นายตัน จุน-ฮง
กรรมการ
นางสาวพัฒนจิตต์ วรพิสิษฐ์
เลขานุการ

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
และผู้บริหาร 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ประธาน
1. นายวิญญู ไชยวรรณ
รองประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
4. นายกมลภู ภูริดิฐสกุล
5. นายนาธัส กฤตวรานนท์
กรรมการ
กรรมการ
6. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
7. นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
กรรมการ
8. นายคริสโตเฟอร์ ชาน
นางบงกช ศิริวัลลภ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา จ่ายค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติและส่งนโยบาย
ดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ในกรณีที่มีการร้องขอ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบ
อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการของธนาคาร
2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดู แ ลให้ ก รรมการและผู ้ บ ริห ารระดั บ สู ง ของธนาคารได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี
ต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้
พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1. กลั่นกรองแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ซึ่งฝ่ายจัดการน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
2. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุทธ์
แผนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควบคุมการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ธนาคารก�ำหนด
4. พิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมต่างๆ ตามกรอบอ�ำนาจทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารก�ำหนด
5. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม หรือการออกตราสารเพื่อการระดม
เงินทุนระยะยาวส�ำหรับการประกอบกิจการ
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6. พิจารณาอนุมัติการพัสดุ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนด
7. พิจารณากลั่นกรองขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายต่างๆ
ในการด�ำเนินงานของธนาคาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณา
8. พิจารณาด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารและผู้บริหาร ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบันมีจ�ำนวน 9 ท่าน
มีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่
ประธาน
1. นายวิญญู ไชยวรรณ
รองประธาน
2. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
4. นายนาธัส กฤตวรานนท์
5. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
กรรมการ
6. นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
กรรมการ
7. นายคริสโตเฟอร์ ชาน
กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา เรืองฉาย
9. นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
กรรมการ
นางบงกช ศิริวัลลภ
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ
ที่ส�ำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด
ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความเสี่ยง
ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพีย งพอของนโยบายและระบบการบริห าร
ความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด โดยพิจารณาอนุมัติการ
จัดระดับความเสี่ยง กระบวนการติดตามความเสี่ยง และจัดให้
มีมาตรการป้องกันแก้ไขและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk Management) ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดและ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(IT Compliance) เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยี พร้ อ มรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทางเทคโนโลยี แ ละ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง
ในภาพรวมของธนาคาร
ก�ำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบผลการบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลปัญหา หรือเหตุการณ์ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่ง
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร
พิจารณาเห็นชอบนโยบายและอนุมัติกรอบการจัดท�ำแผนรองรับ
การด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอในสิ่งที่
ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ดูแลทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ให้เพียงพอ เช่น บุคลากรในหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุมความเสี่ยง การปรับปรุงระบบงาน
เพื่อให้รองรับการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
พิจารณาด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ด�ำเนินการจัดท�ำ วิเคราะห์ข้อมูล หรือการอื่นใดภายใต้กรอบ
อ�ำนาจของคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
พิจารณาอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
พิจารณาอนุมัติการออก Product Program ใหม่ การทบทวน
และการต่ออายุ Product Program ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อและ
ผลิตภัณฑ์อื่น ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก เงินลงทุน และการ
ระดมทุน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วและได้อนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาและ
ด�ำเนินการในหน่วยธุรกิจต่างๆ ภายในธนาคารให้มีความรวดเร็ว
คล่องตัวและรองรับการด�ำเนินกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคาร ปัจจุบัน
ประกอบด้วย 10 คณะ ดังนี้
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ประกอบด้วย
นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธาน
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
รองประธาน
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล
กรรมการ
นางสาวเริงจิตร สุจริต
กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์
กรรมการ
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
กรรมการ
นายวีรเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน์ เอกโกศล
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน
ตลาด และท�ำหน้าที่บริหารโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน และ
ระดับความเสีย่ งด้านตลาดและสภาพคล่อง โดยบริหารความเสีย่ ง
จากอัตราดอกเบี้ย ราคา และเครดิตของผู้ออกตราสาร
2. ก�ำหนดแนวทางการบริหารโครงสร้างของงบดุลเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น ก�ำหนดอัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินฝาก ระดับของเงินสดและเงินลงทุน องค์ประกอบ
และโครงสร้างของเงินให้สินเชื่อและเงินฝาก
3. ก�ำหนดตัวแปรเพื่อควบคุมการใช้เงินทุนทีไ่ ด้จากการกูย้ มื รวมทั้ง
หนี้สินระยะสั้นที่มีความผันผวน
4. ก�ำหนดวิธใี นการค�ำนวณหาต้นทุนเงินให้สนิ เชื่อ (Loan Transfer
Pricing) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุน เงินทุน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและด�ำเนินงาน ก�ำไรที่ต้องการ รวมถึงค่าธรรมเนียม
และการยกเว้นค่าธรรมเนียม และก�ำหนดแนวทางเลือกในการใช้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
5. ก�ำหนดแผนการลงทุน ขนาดของพอร์ตโฟลิโอ สัดส่วน และ
ติดตามผลตอบแทนในการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
การกระจายตัวของอายุหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ แผนระดมเงิน
ประจ�ำปี และแผนเงินทุนฉุกเฉิน
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6. ก�ำหนดสัดส่วนของเงินให้สินเชื่อแต่ละประเภท ปริมาณเงินให้
สินเชื่อเมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อที่ใกล้ครบ
ก�ำหนด และจ�ำนวนของภาระผูกพันจากการให้สินเชือ่
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการซื้อขายตราสารหนี้ ในวงเงิน
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนดเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่อง
8. พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินในวงเงินตาม
ที่คณะกรรมการก�ำหนดเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่อง
9. พิจ ารณาก� ำ หนดโครงสร้ า งอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ใ ช้ อ ้ า งอิ ง ของ
ธนาคาร ทั้งส�ำหรับสินเชื่อและเงินฝาก
10. พิจารณาเสนอการกู้ยืมและระดมเงินระยะยาว (เกินกว่า 1 ปี)
ของธนาคารต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อขออนุมัติ
11. ก� ำ หนดแนวทางการบริห ารเพื่อ ให้ สั ด ส่ ว นเงิน กองทุ น ต่ อ
สินทรัพย์เสี่ยงเพียงพอในการด�ำเนินงานและขยายธุรกิจตาม
แผนการที่วางไว้
12. ก�ำหนดสมมติฐานและแบบจ�ำลอง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในภาวะที่ไม่ปกติ และจัดท�ำรายงานผลลัพธ์ที่ได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
ก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งต่อไป พิจารณาด�ำเนินการ
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร
13. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ด้านเงินฝากหรือการระดมทุนอื่นของธนาคารให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง
ในการออกผลิตภัณฑ์
14. พิจารณาอนุมัติผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเงินฝากหรือการ
ระดมทุนอื่นของธนาคาร และ/หรือพิจารณายกเลิกผลิตภัณฑ์
หรือบริการด้านเงินฝากหรือการระดมทุนอื่นของธนาคารที่
ไม่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
15. พิจารณาวางแผนและอนุมัติการคัดเลือกบริษัทจัดการ และ
ผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุนที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นตัวแทนขาย
16. พิจารณาอนุมัติ กลั่นกรองข้อตกลง สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจตัวแทนขายหน่วยลงทุน
17. แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะท�ำงานชุดใดชุดหนึ่ง
เพื่อด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
18. พิจารณาอนุมัติการออก Product Program ใหม่ การทบทวน
และการต่ออายุ Product Program ของผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก
เงินลงทุน และการระดมทุน
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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•
1.
2.
3.
4.
5.

คณะอนุกรรมการอัตราดอกเบี้ย ประกอบด้วย
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
ประธาน
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
นางสาวเริงจิตร สุจริต
กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์
กรรมการ
นายวีรเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
นางสาวอารีรัตน์ เอกโกศล
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตามสถานการณ์ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและ
ตลาดทุนเพื่อน�ำมาก�ำหนด หรือปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารทั้งด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
2. ศึกษาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและกลยุทธ์ของสถาบันการเงินอื่น
เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร
3. บริหารส่วนต่างที่เกิดจากต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยรับ
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมีรายได้เป็นไปตามประมาณการ
4. บริหารอัตราส่วนของเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก (L/D Ratio)
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารก�ำหนด
5. รายงานการด�ำเนินการให้คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน (ALCO) ทราบ
6. ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร พร้อมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้
เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
7. พิจารณาความเสี่ยงในด้านการบริหารและการควบคุมให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนือ่ งด้านสภาพคล่อง
8. พิจารณาและอนุมัติการก�ำหนดตัวชี้วัด ระดับความเสี่ยงและ
ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตทาง
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร
9. กลั่นกรองแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่องด้านสภาพคล่อง
ของธนาคารและงบประมาณ
10. พิจารณาและประกาศใช้แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร
11. ติดตาม ควบคุม และรายงานสถานการณ์ต่อคณะกรรมการแผน
รองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
12. พิจารณา อนุมัติ และสั่งการในการด�ำเนินการแก้ไขวิกฤต การ
ตรวจสอบสถานการณ์ การจัดหาก�ำลังเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์
สนับสนุนตามที่ได้รับแจ้ง และจัดแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้ที่

13.
14.
15.
16.
17.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำหนดให้มีการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์
ให้กับพนักงาน
ก�ำหนดให้มีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องด้านสภาพคล่อง
แต่งตั้งคณะท�ำงานชุดย่อยหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ด�ำเนินการภายใต้กรอบอ�ำนาจตามความเหมาะสม
ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อ
เนื่อง หรือคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมอบหมาย
พิจารณาอนุมัติการออก Product Program ใหม่ การทบทวน
และการต่ออายุ Product Program ของผลิตภัณฑ์ด้าน
เงินฝาก เงินลงทุน และการระดมทุน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการ IT Steering ประกอบด้วย
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
ประธาน
นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
กรรมการ
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
นายคริสโตเฟอร์ ชาน
กรรมการ
นายศราวุธ เศวตณรงค์
กรรมการ
นายนาธัส กฤตวรานนท์
กรรมการ
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
กรรมการ
นายวิศิษฐ์ ธนวณิชย์กุล
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติการ
2. ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน IT
3. พิจารณาและจัดหาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับธุรกิจและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
4. ติดตามและควบคุมการท�ำงานของ Outsource ด้าน IT ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
5. ติดตามความคืบหน้าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
6. ก�ำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบงาน
และฐานข้อมูล
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หรือมอบหมายให้บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งด�ำเนินการภายใต้กรอบอ�ำนาจของคณะกรรมการ
เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
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8. ก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
โครงสร้างด้านการบริหารความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตามข้อก�ำหนดของ ISO/IEC 27001
9. แต่ ง ตั้ง คณะท� ำ งานหรือ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
ด� ำ เนิ น การบริห ารความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
10. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย
•
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการจัดซื้อ ประกอบด้วย
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
นายคริสโตเฟอร์ ชาน
นายศราวุธ เศวตณรงค์
นายศิริพงศ์ ทรัพยาคม
นางสาวสุวรรณี มณีธัญธร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดหาพัสดุ / งานจ้าง และให้มอี ำ� นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ
ตรวจรับตามระเบียบว่าด้วยการจัดหา
2. ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการจัดหา
3. รายงานการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้กรรมการผู้จัดการทุกเดือน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• คณะกรรมการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารที่ท�ำหน้าที่ดูแลงาน
ด้านบัญชีการเงิน
ประธาน
2. ผู้อ�ำนวยการ สังกัดบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ
กรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการ
สังกัดกฎหมายและประเมินหลักทรัพย์ กรรมการ
5. ผู้อ�ำนวยการ
สังกัดบัญชีและภาษี
กรรมการ

6. ผู้อ�ำนวยการ
หน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สิน
หรือหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินที่ตัดจ�ำหน่าย
ผู้อ�ำนวยการ สังกัด ธุรการ
ผู้อ�ำนวยการ สังกัดตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้สังเกตการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการขออนุมัติตัดช�ำรุด
จ�ำหน่าย โอน ให้เช่า บริจาค ท�ำลาย ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ด�ำเนินงานของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด
2. พิจ ารณาก� ำ หนดราคาสุ ด ท้ า ยของ “ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใ ช้ ใ นการ
ด�ำเนินงาน” ที่ต้องการจะตัดจ�ำหน่ายฯ
3. เป็นพยานในการตัดช�ำรุด จ�ำหน่าย โอน ให้เช่า บริจาค ท�ำลาย
ทรัพย์สินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของธนาคารที่มีมูลค่าสูง หรือมี
จ�ำนวนมาก โดยพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
4. รายงานให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบทุกสิ้นเดือนที่มีรายการ
ตัดจ�ำหน่ายฯ
5. ใช้มติของที่ประชุมเสียงข้างมากซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่า 2 ใน 3 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 1 ประกอบด้วย
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
ประธาน
นางสาวเริงจิตร สุจริต
กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
นางจรวยพร สุวรรณสาคร
กรรมการ
นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต
กรรมการ
นายสรายุทธ์ สุขพลอย
กรรมการ
นายโกวิทย์ ลี้สิริสรรพ์
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อทุกประเภท
ยกเว้นการออก Product Program ใหม่ การทบทวนและการ
ต่ออายุ Product Program
2. ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติการให้สินเชื่อทุกประเภท
3. ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
4. พิจารณาอนุมัติวงเงินระหว่างสถาบันการเงินในวงเงินตามที่
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่อง
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5. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อทุกประเภทและการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
ในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
6. พิจารณอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ เพิ่มหรือ
ลดวงเงินสินเชื่อ ก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อ
ที่ได้อนุมัติไปแล้ว
7. พิจารณาประเภททรัพย์สินที่รับเป็นหลักประกันและก�ำหนด
สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน
8. พิจารณาคุณภาพพอร์ตโฟลิโอในภาพรวม
9. ติดตามยอดการอนุมัติสินเชื่ออย่างสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำมาปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์การให้สินเชื่อ พิจารณาก�ำหนดด�ำเนินการตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. แต่งตั้ง บุคคล คณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อ และคณะ
อนุกรรมการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา และมอบหมายอ�ำนาจในการ
อนุมัติในวงเงินไม่เกินกว่าอ�ำนาจของคณะกรรมการและเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ 2 ประกอบด้วย
นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธาน
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการ
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
กรรมการ
นางสาวเริงจิตร สุจริต
กรรมการ
นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
นางจรวยพร สุวรรณสาคร
กรรมการ
นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต
กรรมการ
นายสรายุทธ์ สุขพลอย
กรรมการ
นายโกวิทย์ ลี้สิริสรรพ์
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อทุกประเภทและการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
ในวงเงินตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด
2. พิจารณาอนุมัติวงเงินระหว่างสถาบันการเงินในวงเงินตามที่
คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่อง
3. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ เพิ่ม
หรือลดวงเงินสินเชื่อ ก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้
สินเชื่อที่ได้อนุมัติไปแล้ว
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสินเชื่อและคณะอนุกรรมการ
แก้ไขหนี้ที่มีปัญหาในวงเงินไม่เกินกว่าอ�ำนาจของคณะกรรมการ
และเป็นไปตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด

5. พิจารณาคุณภาพพอร์ตโฟลิโอในภาพรวม
6. ติดตามยอดการอนุมัติสินเชื่ออย่างสม�่ำเสมอเพื่อน�ำมาปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์การให้สินเชื่อ
7. พิจารณาก�ำหนดด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคาร คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย
นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
ประธาน
นายโชดก ธีระวิกสิต
กรรมการ
นายดุลยวิทย์ อินทปันตี
กรรมการ
นางสาวประทานพร ปีตะนีละวัต
กรรมการ
นายนิพนธ์ เอี่ยมสอาด
กรรมการ
นางอมรรัชต์ โชติรสนิรมิต
กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ แซ่ล่อ
กรรมการ
นายอัตทชัย สุขประสิทธิ์
เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติการผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ หรือการปรับ
โครงสร้ า งหนี้ ใ นวงเงิน รวมตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บหรือ
ประกาศธนาคาร
2. พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์สินเชื่อ เพิ่มหรือลด
วงเงินสินเชื่อและการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ เช่น การลด
หรือขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย
การเพิ่มหรือลดอัตราการผ่อนช�ำระ เป็นต้น ทั้งนี้ ในวงเงินรวม
ไม่เกินตามระเบียบหรือประกาศที่ก�ำหนด
3. พิจารณาการประเมินทบทวนวงเงินของบัญชีที่อยู่ในระหว่าง
การปรับโครงสร้างหนี้และในกระบวนการของหน่วยงานเก็บเงิน
และเร่งรัดหนี้สิน
4. ก�ำหนดราคาซื้อและขายสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
จากการขายทอดตลาด
5. รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. มอบหมายบุคคลรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมตั กิ ารผ่อนปรน
เงื่อนไขในการช�ำระหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงิน
ไม่เกินกว่าอ�ำนาจของคณะกรรมการและเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการธนาคารก�ำหนด
7. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมอบหมาย
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• คณะกรรมการแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
ประกอบด้วย
1. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
ประธาน
กรรมการ
2. นายเดวิด เจฟฟรีย์ สโตน
กรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการ
4. นายพรเทพ เพิ่มพรพิพัฒน์
กรรมการ
5. นายศราวุธ เศวตณรงค์
กรรมการ
6. นายคริสโตเฟอร์ ชาน
7. นางศันสนีย์ เหรียญตระกูล
กรรมการ
8. นางสาวนรา แสงหิรัญวัฒนา
กรรมการ
9. นางสาวณธษา สุระชีวะกฤต
กรรมการ
10. นายวีรเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ ชอนชล
เลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของธนาคาร พร้อมทัง้ จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร
2. พิจารณาความเสี่ยงในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และ
การควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
3. พิจารณากลัน่ กรองการก�ำหนดธุรกรรมงานทีส่ ำ� คัญ การประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของ
ธุรกรรมงานที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาหยุดด�ำเนินการ
ที่ยอมรับได้และกลยุทธ์การเรียกคืนการด�ำเนินงานให้กลับสู่
ภาวะปกติที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกรรม
4. พิจารณากลั่นกรองแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ของธนาคารและงบประมาณ
5. พิจารณาและประกาศใช้แผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องของธนาคาร
6. พิจารณา อนุมัติ และสั่งการเลือกสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการด�ำเนินการแก้ไขวิกฤต ตรวจสอบสถานการณ์ จัดหา
ก�ำลังเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์สนับสนุนตามที่ได้รับแจ้ง และ
จัดแบ่งความรับผิดชอบให้ผเู้ กีย่ วข้อง เช่น การรายงานต่อธนาคาร
แห่งประเทศไทยหากมีการหยุดการให้บริการของธุรกรรมงาน
ที่ส�ำคัญ เป็นต้น
7. ก�ำหนดให้มีการทดสอบแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ งและการประเมินผลการทดสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

8. พิจารณาการทบทวน ปรับปรุงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องให้รองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งก�ำหนด
ให้มีการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานชุดย่อย หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่
ด�ำเนินการภายใต้กรอบอ�ำนาจตามความเหมาะสม
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• คณะกรรมการหลักประกัน และคณะอนุกรรมการหลักประกัน
อีก 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการหลักประกัน ประกอบด้วย
1. นายสุมิตร์ เศรษฐพัฒนา
2. นายสมชาย รวีเรืองรอง
3. นายวิวรรธน์ ตั้งก่อสกุล
4. นายสรพงษ์ ตันสกุล
นายเฉลิมพล มโนขันธ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดท�ำและน�ำเสนอนโยบายและวิธีปฏิบัติในการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณา
2. ก�ำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกบริษัทประเมินภายนอก ตลอดจน
ทบทวนผลงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินราคา หรือผลการตีราคาหลัก
ประกัน
4. จัดท�ำรายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน
เพื่อน�ำเสนอคณะเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการธนาคาร
ทราบ
5. พิจารณาทบทวนราคาหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด
6. พิจารณาด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร คณะเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
คณะกรรมอนุกรรมการหลักประกันชุดที่ 1 ประกอบด้วย
ประธาน
1. นายวิวรรธน์ ตั้งก่อสกุล
กรรมการ
2. นายเฉลิมพล มโนขันธ์
3. นายสมยศ แสงมณีเสถียร
กรรมการ
4. นายวัชรพล ปานเปรม
กรรมการ
นายฉัตรชัย ภู่เจริญ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติราคาประเมินหลักประกัน หรือทบทวนราคา
หลักประกันที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
2. จัดท�ำรายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน
น�ำเสนอคณะกรรมการหลักประกัน
3. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการหลักประกันมอบหมาย
คณะอนุกรรมการหลักประกันชุดที่ 2 ประกอบด้วย
ประธาน
1. นายฉัตรชัย ภู่เจริญ
2. นายวัชรพล ปานเปรม
กรรมการ
3. นางนันทวดี นาแสวง
กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ศรีทองค�ำ	
กรรมการ
5. นายสัญญลักษณ์ บุญสังข์
กรรมการ
นายอนุสรณ์ เวศอุรัย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาอนุมัติราคาประเมินหลักประกัน หรือทบทวนราคา
หลักประกันที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
2. จัดท�ำรายงานรายเดือน สรุปผลการประเมินรับราคาหลักประกัน
น�ำเสนอคณะกรรมการหลักประกัน
3. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการหลักประกันมอบหมาย

3. กรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ: กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมใน
การบริหารงาน หรือไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือไม่มี
ลักษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการอิสระ
ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
กรรมการอิสระตามประกาศดังกล่าว ก�ำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
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สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้อง
ห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไปแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิธี ก ารค� ำ นวณมู ล ค่ า ของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
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(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการ
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไป
ตามวรรคหนึง่ (1) ถึงเก้า (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิสระของธนาคาร มีจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
4. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส

4. ค่าตอบแทนของกรรมการ

4.1 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและพนักงานตั้งแต่ระดับต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการขึ้นไป โดยมีการจัดการให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ำกับการท�ำงานของธนาคาร ค�ำนึงถึง
ผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก�ำหนด
4.2 การจ่ายค่าตอบแทน
4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ส�ำหรับกรรมการ ก�ำหนดเป็น 4 ส่วน ดังนี้
		 1) ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจ่ายให้กรรมการที่ด�ำรง
			 ต�ำแหน่ง ดังนี้
			 • ประธานกรรมการธนาคาร
			 • ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่
				 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้แก่กรรมการตามจ�ำนวนครั้ง
			 ที่เข้าร่วมประชุม
		 3) เงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายบ�ำเหน็จ
			 กรรมการ ดังนี้
			 • ธนาคารต้องมีผลก�ำไรจากการประกอบการ และ
			 • ธนาคารต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
		 4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
			 ก� ำ หนดเป็ น จ� ำ นวนแน่ น อนวางเป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละ
			 จะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป
ส� ำ หรั บ พนั ก งานตั้ง แต่ ร ะดั บ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการขึ้น ไป
ประกอบด้วยเงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส หรือเงินรางวัล
และค่าใช้จ่ายประจ�ำเดือน ได้แก่ ค่าสึกหรอรถยนต์ ค่าน�้ำมัน
ค่าโทรศัพท์
4.2.2 ค่าตอบแทนอื่นเป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
		
ธนาคารก�ำหนด ได้แก่
			 • ค่าเบีย้ เลีย้ ง / ค่าทีพ
่ กั / ค่าพาหนะส�ำหรับการเดินทาง
				 ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
			 • สวั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาล การตรวจสุ ข ภาพ
				 ประจ�ำปี ประกันชีวิต

81

รายงานประจ�ำปี 2561

ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561 เป็นเงินรวม 4,510,000 บาท
คณะกรรมการ
1. นายวานิช ไชยวรรณ
2. นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
3. นายธีระพล ปุสสเด็จ
4. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
5. นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส
6. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
7. นายตัน จุน-ฮง
8. นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
9. นายวิญญู ไชยวรรณ
10. นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
รวม

คณะเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ

1,250,000
390,000
390,000
390,000
360,000
330,000
3,110,000

-

720,000
240,000
220,000
1,180,000

100,000
60,000
60,000
220,000

รวม
1,250,000
1,110,000
730,000
390,000
640,000
390,000
4,510,000

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

ตารางแสดงค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในปี 2561
ประเภท
จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
3
46,681,173.40
2
1,757,250
เงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
2
18,000
เงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม
รวม
3
48,456,423.40
ตารางแสดงผลตอบแทนพิเศษในปี 2561
ประเภท
จ�ำนวนคน
ผลตอบแทนพิเศษ
รวม

6
6

จ�ำนวนเงิน (บาท)
1,750,000
1,750,000

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีหุ้น/ หุ้นกู้ ในปี 2561
ประเภท
จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
หุ้น/ หุ้นกู้
รวม

-

-

ตารางแสดงค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินในปี 2561
ประเภท
จ�ำนวนคน จ�ำนวนเงิน (บาท)
ประกันชีวิต
รวม

4
4

14,400
14,400

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

5. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
บนหลักการของความเป็นธรรม โดยจัดให้มีนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
มาตรการ และระบบงาน รวมทั้งท�ำการทบทวนความเหมาะสมใน
นโยบายและแนวทางที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. การแบ่ ง แยกหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์หรือมีข้อมูลที่ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็น
ข้อมูลที่มิพึงเปิดเผย
2. ก�ำหนดมาตรการควบคุมภายในและการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
เพื่อ ป้ อ งกั น การล่ ว งรู ้ ข ้ อ มู ล ภายในระหว่ า งหน่ ว ยงานและ
บุคลากร
3. ก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการการกระท�ำที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้ถือหุ้น: ธนาคารมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดี
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พนั ก งาน: ธนาคารมุ ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ า งและพั ฒ นาอบรมความรู ้
ความสามารถของพนักงานให้มคี ณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมสร้างบรรยากาศในการท�ำงาน
เสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมอันจะ
ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ลูกค้า: ธนาคารมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของธนาคารได้รับบริการที่มา
จากใจของพนักงาน โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็วและท�ำให้ลูกค้า
มั่นใจในคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับลูกค้า
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คู่ค้า: ธนาคารให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและ
ยั่งยืนเพราะธนาคารแสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจร่วมกันเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานของธนาคารให้ประสบ
ผลส�ำเร็จพร้อมตั้งมั่นอยูใ่ นความซื่อสัตย์สจุ ริตและเทีย่ งธรรมต่อคูค่ า้
เจ้าหนี้: ธนาคารมีนโยบายในการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มี
ต่อเจ้าหนี้ โดยควบคุมดูแลให้มีการช�ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้
กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก�ำหนดเวลาและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและ
จะด�ำเนินงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ที่ดีของธนาคาร
หน่วยงานราชการ: ธนาคารมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและ/หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อสังคม: ธนาคารด�ำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม โดยมุ่งเน้นคนไทยในระดับฐานรากผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรมโครงการ “พ่อค้าแม่ค้า
พากเพียร” ที่ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น
และการสร้างวินัยทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อย การมอบทุน
การศึกษาให้แก่บุตรหลานของลูกค้าไมโครไฟแนนซ์ในโครงการ
ประกวดเขีย นเรีย งความ การบริจ าครถยนต์ เ พื่อ สนั บ สนุ น
การศึ ก ษา การบริจ าคอุ ป กรณ์ เ พื่อ การศึ ก ษา และส่ ง เสริม
การเข้าถึงบริการด้านเงินฝากแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ
ด้วยการเปิดให้บริการ “บัญชีเงินฝากพื้นฐาน”
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6.การประชุม
รายชื่อ
นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
นายธีระพล ปุสสเด็จ
นายศิริชัย สาครรัตนกุล
นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
นายจ�ำนงค์ วัฒนเกส
นายตัน จุน-ฮง
นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย
นายวิญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

7. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

13/13
13/13
13/13
12/13
13/13
11/13
13/13
13/13
12/13

12/12
11/12

12/12
12/12
12/12
-

4/4
4/4
4/4
-

คณะกรรมการมุ่งมั่นส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้าน
จริยธรรมในด้านต่างๆ เพื่อรักษาเกียรติคุณและชื่อเสียงของธนาคาร
อันน�ำไปสู่ความเชื่อถือและความไว้วางใจ พร้อมสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับอุตสาหกรรมธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการ
และพนักงานธนาคารทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้มีการ
ตกลงร่วมกันกับธนาคารสมาชิกในสมาคมธนาคารไทย โดยการจัดท�ำ
คู่มือหลักการด้านจรรยาบรรณมอบให้แก่พนักงานทุกระดับใน
องค์กรเพื่อศึกษาและต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนที่พึง
ปฏิบัติต่อสังคม ลูกค้า และองค์กร ดังนี้
• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ และระเบียบที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนนโยบายการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย
• การมีส่วนร่วมในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการกระท�ำอันน�ำมา
ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยึดมั่นในมาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบอย่างเต็มความสามารถ
• การเก็บรักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็น
ความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ธนาคารได้จัดให้มีมาตรการในการบริหารจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
8.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารจัดให้มีมาตรการควบคุมการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย
เช่า ให้เช่าทรัพย์สินและให้มีการเปิดเผย/ รายงานธุรกรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากต�ำแหน่ง หน้าที่ หรือ
การปฏิบัติงาน เพือ่ หาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
8.2 การท�ำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
8.2.1 การเข้ า ท� ำ รายการระหว่ า งธนาคารกั บ กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้อง
ไม่มีลักษณะถ่ายเทผลประโยชน์ของธนาคารไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
8.2.2 พนักงานธนาคารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมใด ต้องไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
พิจารณาธุรกรรมนั้นเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของธนาคารอย่างเต็มที่
8.2.3 ก�ำหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ก�ำหนดกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์
ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
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8.3 การรับและให้ของขวัญ การรับรอง และผลประโยชน์อื่นๆ
พนักงานทุกระดับต้องไม่ติดสินบน น�ำเสนอผลตอบแทน หรือ
เรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
กับลูกค้า หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่สาม เพื่อก่อให้
เกิ ด อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ วิจ ารณญาณที่ เ ป็ น กลางในการตั ด สิ น ใจ
หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการกระท�ำในหน้าที่ของผู้อื่น หรือท�ำให้
ได้มาซึง่ ประโยชน์อันไม่สมควร

9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ด้วยการก�ำหนดเป็น
นโยบายหลักในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เนื่องจากธนาคารตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในที่ดี
และเหมาะสมสามารถช่วยป้องกันการปฏิบัติงานในทุกส่วนของ
ธนาคาร ซึ่งน�ำไปสู่ผลประกอบการที่ดีและความเจริญก้าวหน้าของ
ธนาคารให้มีความยั่งยืน โดยสาระส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ที่ธนาคารได้ก�ำหนดไว้มีดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์กรของธนาคารที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ขนาดของธนาคารและเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของธนาคาร โดยก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบและก�ำกับ ตลอดจนท�ำงานใกล้ชิด
กับผู้สอบบัญชีของธนาคาร ซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การก�ำกับ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ของทางการและทบทวนสอบทานนโยบายบัญชีที่ส�ำคัญ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูล
3. ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง
โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายงานบริหาร
ความเสี่ยงที่มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงประเภทต่างๆ และ
ติ ด ตามให้ ธ นาคารมี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ต ามที่
คณะกรรมการก�ำหนด โดยมีการรายงานผลการวิเคราะห์และ
ติดตามดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
เป็นประจ�ำทุกเดือน
4. ธนาคารมีระเบียบการปฏิบตั งิ านทีก่ ำ� หนดอ�ำนาจตลอดจนความ
รับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ รวมถึง
กระบวนการควบคุ ม ในแต่ ล ะขั้น ตอนของการปฏิ บั ติ ง าน
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติ
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมและมีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาด
5. ธนาคารมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้มกี ารติดตามและประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
ทีก่ ำ� หนดและให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญได้อย่าง

ทันท่วงที รวมถึงสามารถให้ขอ้ มูลระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์
มีความถูกต้องครบถ้วนต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของธนาคาร
6. กลุ ่ ม ตรวจสอบและก� ำ กั บ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและก� ำ กั บ การ
ปฏิบตั งิ านของธนาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามฐาน
ความเสีย่ งของงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการ นโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ขิ องธนาคาร เป็นแนวทางในการก�ำกับและตรวจสอบ
โดยกลุม่ ตรวจสอบและก�ำกับมีความอิสระในการปฏิบตั งิ านจาก
ฝ่ายจัดการซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส โดย
มอบหมายให้มีการก�ำกับตรวจสอบและก�ำกับการปฏิบัติงานของ
ธนาคารภายใต้กฎเกณฑ์ของธนาคารและนโยบายระเบียบปฏิบัติของ
ธนาคาร ด้วยการก�ำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
อย่างครบถ้วนและโปร่งใส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้สนใจทั่วไปได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปของธนาคาร
รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคาร โดยมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและเว็บไซต์ของธนาคารที่
www.tcrbank.com พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิน ในรายงานประจ� ำ ปี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร
เช่นเดียวกัน

11. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ธนาคารมุง่ เน้นการให้บริการ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเปรียบเสมือน
หัวใจในการด�ำเนินงานของธนาคาร ภายใต้ปรัชญา “ทุกคนคือ
คนส�ำคัญ” เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดและรักษา
สัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า โดยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ถือเป็น
กระบวนการส�ำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้ธนาคารสามารถ
สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งธนาคารยึดมั่นบนหลักการ 4R ใน
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์อันยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้
Retention
การรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ ม ด้ ว ยการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และการบริการอันหลากหลายของ
ธนาคารให้ลูกค้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
Relationship การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกคน
พร้อมตอบสนองทุกความต้องการให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
Referral
การได้รับการยอมรับจากลูกค้า พร้อมบอกต่อ
ความประทับใจที่ได้รับไปยังบุคคลรอบข้าง
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การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการให้บริการ
ตามปรัชญาของธนาคาร

12. การรับเรื่องร้องเรียน

ธนาคารจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม พร้อมเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้
ไว้อย่างเคร่งครัด เพราะธนาคารยึดมั่นภายใต้แนวคิด “ทุกคนคือ
คนส�ำคัญ” ซึ่งลูกค้าทุกคนของธนาคารล้วนมีความส�ำคัญและต้อง
ได้รับการบริการที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกัน
ขณะเดียวกันธนาคารยังตระหนักดีว่า ทุกความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ และ
ค�ำติชมเกิดจากความปรารถนาดีของลูกค้าที่ต้องการให้ธนาคาร
พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองได้ตรงใจลูกค้า ซึ่งต้อง
สละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค�ำแนะน�ำหรือติชม ดังนั้น ธนาคารจึงให้
ความส�ำคัญกับกระบวนการแก้ไขอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดช่องทาง
ให้ลูกค้าสามารถเสนอแนะหรือให้ค�ำติชมได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคาร หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หรือช่องทางสังคม
ออนไลน์ของธนาคาร เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
และน�ำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการบริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น

13. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างและคงไว้ซึ่งความเชื่อถือและความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและ
สาธารณชนทั่วไปในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
กฎหมายและความรับผิดชอบ ซึง่ ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรม และตั้งอยู่บนมาตรฐานจรรยาบรรณขั้นสูงสุด
อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับธนาคาร รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดย
มีการน�ำเกณฑ์ด้านแนวปฏิบัตินโยบายการบริหารจัดการ (Market
Conduct) มาใช้กำ� กับดูแลการด�ำเนินกิจการของธนาคาร ทั้งทีเ่ ป็น
ธุรกิจการเงินและการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพื่อเป็นการคุม้ ครอง
ผูร้ บั บริการทางการเงิน รวมทัง้ ท�ำให้การบริการทางการเงินของธนาคาร
มีความเที่ยงตรงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งธนาคารได้
พยายามคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามาร่วมงานกับธนาคาร
พร้อมจัดให้มีการฝึกอบรมและสื่อสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ นโยบาย
การบริหารจัดการให้กับพนักงานทุกระดับ โดยจัดท�ำเป็นแผนงาน
ในปี 2561 และต่อเนื่องในปี 2562
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์รวมของแนวความคิด
ในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า สังคม และเพื่อนพนักงานภายใน
ธนาคาร ธนาคารยังได้จัดให้มีหลักสูตรต่อเนื่องจากปี 2561 ไปในปี

2562 ในเรื่องความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Excellence)
เพื่อสร้างและส่งเสริมความตระหนักรู้ในความส�ำคัญของการให้การ
บริการที่ดีแก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน อันจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ที่ยั่งยืนของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงการสร้างบุคลิกภาพที่ดี การมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน การสร้าง และการมีความรู้ความ
เข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและอื่นๆ ตามความเหมาะสม รวมถึง
การมีความรู้ความเข้าใจและมีความประพฤติตามค่านิยมหลักของ
องค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวิถีทางของธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสูงสุดของ
องค์กร ธนาคารยังได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้นให้กับ
บุคลากรระดับบริหารและบุคลากรที่ทางธนาคารได้คัดเลือก เพื่อให้
มีทักษะที่ส�ำคัญในการน�ำพนักงานและองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้า
ต่อเนื่องต่อไป

14. นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารมีความตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรมตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี
พร้อมยกระดับการดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร โดยก�ำหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล กรอบ
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. จั ด ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของธนาคาร ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานเอง
2. จัดให้มีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถท�ำ
หน้าที่ได้อย่างอิสระจากการบริหารจัดการของธนาคาร รวมถึง
มีการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ให้กับหน่วยงาน
ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. จัดให้มีการก�ำกับดูแล เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคารอย่างสม�่ำเสมอ โดยให้มีการบริหารจัดการ
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้กรอบ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบาย และระเบียบ
ปฏิบัติของธนาคาร
4. จัดให้มีการด�ำเนินการทางวินัยกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลั ก ษณะ
การกระท�ำความผิด ด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

รายงานทางการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินของธนาคาร
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติ
อย่ า งสม�่ ำ เสมอและเหมาะสม ตามหลั ก ความระมั ด ระวั ง และ
ประมาณการที่ ส มเหตุ ส มผลในการจั ด ท� ำ รวมทั้ง มี ก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การเงิน โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าธนาคารมีฐานะมั่นคงและ
สามารถป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ ป กติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยว
กับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและ
การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ
และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แ สดงความเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารได้ จั ด ให้ มี แ ละด� ำ รงไว้ ซึ่ง ระบบบริห าร
ความเสี่ ย ง ระบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการก�ำกับดูแลที่เหมาะสม
มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
ข้ อ มู ล ทางการเงิน มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น แสดงให้ เ ห็ น ฐานะ

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ธนาคารได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลด้วยความโปร่งใสเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
ของธนาคารส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
ประธานกรรมการธนาคาร

88

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
1. นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริชัย สาครรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายรงค์ หิรัญพานิช ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ก� ำ หนดโดย
คณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และได้รายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน ผลงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้
1. รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�ำงวดครึ่งปี
และประจ�ำปี ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณา
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของข้อมูล ความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลตลอดจนพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
ในเรื่องการสอบบัญชี การพิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญและแผนใน
การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ
2. ระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ธนาคารมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และได้ก�ำกับดูแลการตรวจสอบ

ภายในให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี
และได้ ดูแ ลให้ ฝ ่ า ยตรวจสอบภายในมี บุ ค ลากรที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอ ตลอดจนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระจากฝ่ายจัดการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำงานใกล้ชิดกับผู้ตรวจสอบ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ตรวจการสถาบันการเงิน) และ
ผู้สอบบัญชี
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปีและติดตามงานการก�ำกับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางการ
4. ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารใน
ด้านต่างๆ มีความเหมาะสมและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
5. รายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล
ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและเป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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6. ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ส อบบัญชีของ
ธนาคาร โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
น่าเชื่อถือและความเพียงพอของทรัพยากรรวมถึงผลการประเมิน
ความเป็นอิสระ ส�ำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี อัตราค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีส�ำนักงานอื่นที่เทียบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร
ประจ�ำปี 2561 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
โดยได้จัดท�ำความเห็นและข้อเสนอแนะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลและสอบทานตามประเด็น
ต่างๆ ข้างต้นมีความเห็นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร
มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ พื่อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของธนาคารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ก ารบริห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนมีการสอบทานสินเชื่อและก�ำกับการปฏิบัติงานต่างๆ
เป็นไปตามนโยบายที่ธนาคารก�ำหนด และเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดต่างๆ ของทางการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

เรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารของ
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มธนาคาร) และของเฉพาะธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและ
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะธนาคารของกลุ่ม
ธนาคารและธนาคาร ตามล�ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะธนาคาร และกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มธนาคาร
และธนาคารตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล
ซึ่ง รวมอยู ่ ใ นรายงานประจ� ำ ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง งบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงาน
นั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคาร คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้น
เมือ่ จัดท�ำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญ
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและขอให้ท�ำการแก้ไข
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

รายงานประจ�ำปี 2561

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ผู้บริหาร
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ ธนาคารและธนาคาร
ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตั้งใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ ธนาคาร
และธนาคาร หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
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ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้
ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ าน
ตามวิธกี ารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับ
การสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารและธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มธนาคารและธนาคารในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุม่ ธนาคารและธนาคารต้อง
หยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม
ที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ทางการเงิน ของกิ จ การภายในกลุ ่ ม หรือ กิ จ กรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มธนาคารเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มธนาคาร ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

(พรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4208
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2561
พันบาท

31 ธันวาคม
2561
พันบาท

31 ธันวาคม
2560
พันบาท

7
8
9

550,920
4,273,434
1,532,422
-

550,920
4,273,434
1,532,422
100,000

520,849
4,684,413
1,478,957
-

44,770,044
241,881

44,770,044
241,881

39,497,525
211,445

45,011,925
(2,124,790)
(254,542)

45,011,925
(2,124,790)
(254,542)

39,708,970
(1,745,053)
(237,655)

42,632,593

42,632,593

37,726,262

66,801
320,051
151,429
185,422
320,588

66,801
320,051
147,555
185,276
320,802

63,714
263,888
124,906
132,565
234,092

50,033,660

50,129,854

45,229,646

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

10

10.4, 11
12

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
14
15
16
17, 27

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 515,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของธนาคาร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18, 27
19
20
21, 27

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม
2561
พันบาท

31 ธันวาคม
2561
พันบาท

31 ธันวาคม
2560
พันบาท

42,036,743
811,443
90,257
87,876
730,926
43,757,245

42,132,879
811,443
90,257
87,876
730,401
43,852,856

37,876,754
1,099,530
78,272
65,590
607,526
39,727,672

5,156,250

5,156,250

5,156,250

5,000,000
20,745

5,000,000
20,745

5,000,000
21,063

64,787
1,190,883
6,276,415
6,276,415

64,787
1,191,466
6,276,998
6,276,998

2,300
478,611
5,501,974
5,501,974

50,033,660

50,129,854

45,229,646

22

24

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
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งบก� ำไรขาดทุ น
และก� ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่น
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ขาดทุนสุทธิจากธุรกรรมปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31
27, 32

4,951,102
(900,963)
4,050,139

4,951,102
(901,132)
4,049,970

3,952,523
(805,987)
3,146,536

27

299,141
(175,869)
123,272

299,141
(175,869)
123,272

266,513
(120,857)
145,656

(138)
1,735
58,963
4,233,971

(138)
1,735
59,303
4,234,142

6,798
54,979
3,353,969

1,625,048
8,770
341,566
162,777
277,924
2,416,085

1,625,048
8,770
341,566
162,777
277,366
2,415,527

1,379,124
9,713
290,001
126,524
193,556
1,998,918

854,155
963,731
192,621

854,155
964,460
192,767

693,009
662,042
130,746

771,110

771,693

531,296

33
34
27

28
28

27
35
36

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก� ำไรขาดทุ น
และก� ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่น (ต่ อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
(ขาดทุน) ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับ
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับ
รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

36

36

(2,722)

(2,722)

3,030

544
(2,178)

544
(2,178)

(606)
2,424

4,561

4,561

705

(912)
3,649
1,471
772,581

(912)
3,649
1,471
773,164

(141)
564
2,988
534,284

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)
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งบก� ำไรขาดทุ น
และก� ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่น (ต่ อ)
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี

771,110
771,110

771,693
771,693

531,296
531,296

การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของธนาคาร
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

772,581
772,581

773,164
773,164

534,284
534,284

1.54
1.50

1.54
1.50

1.11
1.08

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

..................................................กรรมการ
(นายวิญญู ไชยวรรณ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37

..................................................กรรมการ
(นายรอย ออกุสตินัส กุนารา)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร

(พันบาท)

งบการเงินรวม

24

23

5,000,000

-

-

5,000,000

20,535

-

1,860
1,860

18,675

210

(2,178)
(2,178)
-

-

2,388

20,745

(2,178)
(2,178)
-

1,860
1,860

21,063

771,110
3,649
774,759
(62,487)

-

771,110
1,471
772,581
-

1,860
1,860

771,110
1,471
772,581
-

1,860
1,860

478,611 5,501,974 5,501,974

64,787 1,190,883 6,276,415 6,276,415

62,487

-

2,300

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
ทุนส�ำรองอื่น - การเปลี่ยนแปลง
รวมองค์
การจ่ายโดยใช้ มูลค่าเงินลงทุน ประกอบอื่น
ยังไม่ได้ รวมส่วนของ รวมส่วนของ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก หุ้นเป็นเกณฑ์
เผื่อขายสุทธิ
ของส่วน ทุนส�ำรอง
หมายเหตุ
และช�ำระแล้ว (หมายเหตุ 23)
(หมายเหตุ 8) ของเจ้าของ ตามกฎหมาย
จัดสรร
ธนาคาร
เจ้าของ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ ้าของ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
เพิ่มหุ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร

(พันบาท)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

22
23

5,000,000

-

1,000,000
1,000,000

4,000,000

18,675

-

3,263
3,263

15,412

2,388

2,424
2,424

-

(36)

21,063

2,424
2,424

3,263
3,263

15,376

2,300

-

-

2,300

531,296
2,988
534,284
478,611 5,501,974

531,296
564
531,860

- 1,000,000
3,263
- 1,003,263

(53,249) 3,964,427

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
ทุนส�ำรองอื่น - การเปลี่ยนแปลง
รวมองค์
การจ่ายโดยใช้ มูลค่าเงินลงทุน ประกอบอื่น
ทุนเรือนหุ้นที่ออก หุ้นเป็นเกณฑ์
เผื่อขายสุทธิ
ของส่วน
ทุนส�ำรอง
ยังไม่ได้ รวมส่วนของ
หมายเหตุ
และช�ำระแล้ว (หมายเหตุ 23)
(หมายเหตุ 8) ของเจ้าของ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เจ้าของ

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ ้าของ (ต่ อ)

รายงานประจ�ำปี 2561

99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นของธนาคาร

(พันบาท)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

24

23

5,000,000

-

-

5,000,000

20,535

-

1,860
1,860

18,675

210

(2,178)
(2,178)
-

-

2,388

20,745

(2,178)
(2,178)
-

1,860
1,860

21,063

771,693
3,649
775,342
(62,487)

-

771,693
1,471
773,164
-

1,860
1,860

478,611 5,501,974

64,787 1,191,466 6,276,998

62,487

-

2,300

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
ส่วนเกินทุนจาก
ทุนส�ำรองอื่น - การเปลี่ยนแปลง
รวมองค์
การจ่ายโดยใช้ มูลค่าเงินลงทุน ประกอบอื่น
ทุนเรือนหุ้นที่ออก หุ้นเป็นเกณฑ์
เผื่อขายสุทธิ
ของส่วน
ทุนส�ำรอง
ยังไม่ได้ รวมส่วนของ
หมายเหตุ
และช�ำระแล้ว (หมายเหตุ 23)
(หมายเหตุ 8) ของเจ้าของ ตามกฎหมาย
จัดสรร
เจ้าของ

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ ้าของ (ต่ อ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

100

101

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกระแสเงินสด

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใหม่
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ส่วนต�ำ่ กว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
รายได้เงินปันผล
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

963,731

964,460

662,042

79,419
831,133
6,135
26,729
1,861
1,860
16,887
1,421
80
10
(1,735)
(6,569)
(4,050,139)
4,898,544
(939,490)
(34)
(196,955)

79,419
831,133
6,135
26,729
1,861
1,860
16,887
1,421
80
10
(1,735)
(6,569)
(4,049,970)
4,898,544
(939,659)
(34)
(196,955)

70,894
637,701
8,295
17,335
2,482
3,263
47,013
1,167
608
(4,841)
432
(6,798)
(9,792)
(3,146,536)
3,915,604
(835,013)
(26)
(100,625)

1,632,888

1,633,617

1,263,205
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
สินทรัพย์ดำ� เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายและไถ่ถอนเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

411,328
(5,723,915)
(3,167)
(97,342)

411,328
(5,723,915)
(3,167)
(97,556)

(2,395,539)
(5,327,210)
(42,906)
(19,844)

4,198,194
(288,087)
11,985
(1,743)
69,580
209,721

4,294,330
(288,087)
11,985
(1,743)
69,181
305,973

4,971,650
(693,130)
(14,969)
(4,477)
72,170
(2,191,050)

25,478
34
(2,351,931)
(113)
2,304,163
(119,752)
68
(37,597)

25,478
34
(2,351,931)
(113)
2,304,163
(100,000)
(119,752)
68
(33,849)

26
(3,124,130)
4,570,667
(149,827)
306
(26,715)

(179,650)

(275,902)

1,270,327
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รายงานประจ�ำปี 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2561
2560
หมายเหตุ
พันบาท
พันบาท
พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

22

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสด:
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการรับช�ำระหนี้
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

-

-

1,000,000
1,000,000

30,071
520,849
550,920

30,071
520,849
550,920

79,277
441,572
520,849

36,571
(4,998)

36,571
(5,123)

104,964
12,018
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ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สารบัญ

หน้า
21

สารบัญ
หนี้สินอื่น

หน้า
164

1

ข้อมูลทั่วไป

105

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

105

22

ทุนเรือนหุ้น

165

3

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

107

23

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

166

4

การบริหารความเสี่ยง

120

24

ส�ำรอง

167

5

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน

133

25

สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด

168

6

การด�ำรงเงินกองทุน

136

26

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

168

7

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

138

27

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

169

8

เงินลงทุนสุทธิ

139

28

173

9

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

141

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการ
และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ

10

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

142

29

สัญญาเช่าด�ำเนินงาน

173

11

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

149

30

174

12

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

150

ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนก
ตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

13

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

150

31

รายได้ดอกเบี้ย

174

14

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

152

32

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

175

15

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

154

33

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

175

16

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

156

34

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน

176

17

สินทรัพย์อื่นสุทธิ

159

35

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

176

18

เงินรับฝาก

159

36

ภาษีเงินได้

177

19

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

160

37

ก�ำไรต่อหุ้น

179

20

ประมาณการหนี้สิน

160

38

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

180
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6
ตุลาคม 2513 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังในการด�ำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2549 และได้เปิดด�ำเนินการ
เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ จากเดิมชื่อ
“บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไทยเคหะ จ�ำกัด (มหาชน)” เป็น “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)”
ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารไทยประกันชีวิต เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทใหญ่ในล�ำดับสูงสุดและบริษัทใหญ่คือ บริษัท วี.ซี. สมบัติ จ�ำกัด และบริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของธนาคารคือ การให้บริการทางการเงินภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย บริษัท
ย่อยของธนาคารจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) และได้แสดงรายการตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 21/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2558 เรื่อง การจัดท�ำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุ่มธนาคารในบางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกลุ่มธนาคารไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดท�ำงบ
การเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มธนาคารได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
รายการ
เกณฑ์การวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฑ)
(ค) สกุลเงินที่ใช้ ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มธนาคารข้อมูลทางการเงินทั้งหมด
มีการปัดเศษเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วจิ ารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำ� คัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภายในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและบริษัทย่อยก�ำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
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ธนาคารและบริษัทย่อยก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่า
ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ หากมีการใช้
ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจาก
บุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ธนาคารและบริษัทย่อยได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินถูกจัดประเภทล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัด
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่ำสุดที่มี
นัยส�ำคัญส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
รายละเอียดของวิธีการและข้อสมมติของการวัดมูลค่ายุติธรรมแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สิน

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มธนาคาร”)
การรวมธุรกิจ
กลุ่มธนาคารบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มธนาคาร ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้
อ�ำนาจเหนือกิจการนั้น ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มธนาคาร วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�ำนาจในการควบคุมนั้น
ได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่ซ้อื กิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
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ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�ำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อหักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
ก�ำไรจากการซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มธนาคารก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิมและ
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มธนาคาร ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ
ผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มธนาคารที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการดังกล่าวผู้ซื้อต้องรับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล�ำดับสูงสุด ณ วันที่
เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจที่ถูกน�ำมารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วน
ขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยังก�ำไรสะสมเมื่อมี
การขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่าวไป
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผู้ซื้อนับตั้งแต่วันที่ต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวันที่ธุรกิจ
เหล่านัน้ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มธนาคาร การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มธนาคารเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น และมีความสามารถในการใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มธนาคาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม
สิ้นสุดลง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มธนาคารวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มธนาคารที่ไม่ท�ำให้กลุ่มธนาคารสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือ
เป็นรายการในส่วนของเจ้าของ
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การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มธนาคารสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มธนาคารตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มธนาคาร รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการภายในกลุ่มธนาคาร ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม
(ข) เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนาคารโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น แต่ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าของตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อขายจะรับรู้เข้าก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ค) เงินสด
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บของกลุ่มธนาคาร
(ง) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
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เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มธนาคารตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก�ำหนดแสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักด้วยค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของ
ตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ
ก�ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรูม้ ลู ค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม และการเปลีย่ นแปลง
ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนจะรับรู้ผลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของโดยตรงเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
ตราสารหนี้ภาครัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจและตราสารหนี้อื่นที่ออกจ�ำหน่ายในประเทศและจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบัน
การเงินอื่นแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนบันทึกเป็นก�ำไรหรือขาดทุนในก�ำไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
การรับรู้รายการ
รายการซื้อขายเงินลงทุนบันทึก ณ วันที่ช�ำระราคา (Settlement date)
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มธนาคารจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถือ
อยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด
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(จ) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อแรกเริ่มท�ำสัญญา
รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อประเภทอื่นแสดงเฉพาะยอดเงินต้น
รายได้รอตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
(ฉ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำหนดให้ธนาคารพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายบัญชี
หรือรายลูกหนี้ก็ได้ โดยธนาคารเลือกพิจารณาจัดชั้นสินเชื่อและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายลูกหนี้ กล่าวคือ ธนาคารพิจารณา
จัดชั้นสินเชื่อทุกประเภทของลูกหนี้รายหนึ่งในระดับคุณภาพที่ต�่ำสุดของลูกหนี้รายนั้น กรณีที่ไม่สามารถแยกวัตถุประสงค์การกู้ยืม
ได้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารได้ด�ำเนินการสอบทานคุณภาพสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำตามหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และเรื่อง แนวนโยบายการประเมิน
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�ำระหนี้การประกันการให้สินเชื่อหรือที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย โดยอาศัยประสบการณ์ในการพิจารณา
ความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ธนาคารพิจารณากันเงินส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขั้นต�่ำตามอัตราร้อยละที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดส�ำหรับผลต่างของยอด
หนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือผลต่างของยอดหนี้คงค้างตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�ำหน่ายหลักประกัน นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
จากหลักเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และได้ค�ำนึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและกฎหมาย รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจกระทบความสามารถของลูกหนี้เงินให้สินเชื่อในการปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืม
การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญกระท�ำตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
หนี้สูญที่ได้รับคืนบันทึกรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นในก�ำไรหรือขาดทุน
(ช) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ธนาคารใช้วิธีในการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการช�ำระหนี้ การลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับ
และการรับโอนสินทรัพย์
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ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการช�ำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
(ถ้ามี) หรือมูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขในการช�ำระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้ค�ำนวณจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และบันทึกผลขาดทุนที่เกิดจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดการปรับโครงสร้างหนี้
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ซ) ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายนอกจากรถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต�่ำกว่าระหว่างราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคา
ประเมินล่าสุดสุทธิจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
รถยึดคืนแสดงด้วยมูลค่าที่ต�่ำกว่าระหว่างจ�ำนวนเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับและภาษีมูลค่าเพิ่มที่น�ำส่งกรมสรรพากรแล้วหรือมูลค่า
ยุติธรรมของรถดังกล่าวสุทธิจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรมของรถยึดคืนพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายเกิดการด้อยค่า ธนาคารจะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายทั้งจ�ำนวน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้เมื่อมีการจ�ำหน่ายโดยแสดงรวมอยู่ในรายได้จากการด�ำเนินงานอื่นในก�ำไร
หรือขาดทุน
(ฌ) อาคาร และอุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร
อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง
ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
ใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับเครื่องมือ
ที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มี
นัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
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ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มธนาคารจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุง อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วน
ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำ�นักงาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

25
3 - 10
3-5
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มธนาคารไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วิธี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคา อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ทุ ก สิ้น
รอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ญ) สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบส�ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่าย
ที่เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่ม
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ธนาคารมีความตัง้ ใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะน�ำมาใช้เพื่อท�ำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน�ำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน�ำ
มาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส�ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถน�ำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุน
ของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
รายจ่ายในการพัฒนาซึง่ รับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่กลุ่มธนาคารซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่กลุ่มธนาคารซื้อมาและมีอายุการใช้งานไม่ทราบแน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ
ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�ำหรับงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 - 10 ปี

วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(ฎ) สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ซึง่ แสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อื่นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
การตัดจ�ำหน่ายสิทธิการเช่าค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 3 - 20 ปี
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ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ ในก�ำไรหรือขาดทุน
(ฏ) สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้โอนสู่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ำมารวมค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า
(ฐ) การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มธนาคารได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้
จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�ำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่
พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่า
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ และมีความชัดเจนว่า
สินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอด
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์หักค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�ำไรหรือขาดทุน
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนถือไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยการหามูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�ำหรับเงินลงทุนเผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุน
ตัดจ�ำหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงาน
ว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�ำนวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตาม
บัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้
ท�ำงานให้กับกิจการ
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มธนาคารจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้นจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�ำทุกปี
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จะถูกรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มธนาคารก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิโดยใช้
อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นงวด โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์
ที่ก�ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ในอดีต หรือก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มธนาคารรับรู้ก�ำไรและขาดทุนจาก
การจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มธนาคารไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้
ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มธนาคารรับรู้ต้นทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิน
กว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหากกลุ่มธนาคารมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้ในอดีตและภาระผูกพัน
นี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่ผู้บริหารระดับสูงบางท่าน (ช�ำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่วนของเจ้าของตลอดระยะเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จ�ำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
จะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไข
เรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่
เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มธนาคารมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะ
จ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
(ด) รายได้
รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยธนาคารจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์น้ี ส�ำหรับลูกหนี้ท่ีค้างช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือน
นับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการช�ำระหนี้ โดยจะใช้เกณฑ์การรับช�ำระเงินแทนและธนาคารยังได้บันทึก
ยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช�ำระดังกล่าวที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้าง
ครบถ้วนแล้ว
ธนาคารรับรู้รายได้ส�ำหรับลูกหนี้ภายหลังปรับโครงสร้างใหม่ตามเกณฑ์เงินสด
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รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยรับโอนลูกหนี้ (แฟ็กเตอริง)
ธนาคารรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ผิดนัดช�ำระ
นับแต่วันที่ครบก�ำหนดช�ำระเกินกว่าสามเดือนโดยจะใช้เกณฑ์การรับช�ำระเงินแทน
ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากลูกหนี้แฟ็กเตอริงที่ธนาคารบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี้
เป็นลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง
รายได้จากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามงวดที่ถึงก�ำหนดช�ำระด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายได้ดอกเบี้ยจาก
การให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่ค้างช�ำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระรับรู้ตามเกณฑ์การรับช�ำระเงิน
ธนาคารได้บันทึกยกเลิกรายได้ส�ำหรับดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อและลิสซิ่งที่บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเมื่อลูกหนี้เป็น
ลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ รับรู้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุการลงทุนในตราสารหนี้
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จ่ายช�ำระเงิน
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ค่านายหน้า
ส�ำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มธนาคารจะรับรู้รายได้ด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิเป็น
ค่านายหน้าตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่น
กลุ่มธนาคารรับรู้รายได้อื่นตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) ค่าใช้จ่าย
กลุ่มธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือ
ขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มท�ำสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่ง
ธนาคารบันทึกค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกท�ำสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งส�ำหรับสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินให้สินเชือ่ และทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและลิสซิ่งตลอด
อายุของสัญญา
(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้โดยตรง
ในส่วนของเจ้าของหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับงวดที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ
จ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่า
ความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการใน
อนาคตอันใกล้
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การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มธนาคารคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มธนาคารค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระกลุ่มธนาคารเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติและอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท�ำให้กลุ่มธนาคารเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�ำระหนี้สิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับ
การใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก�ำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละ
บริษัทย่อยในกลุ่มธนาคารแล้วอาจมีจ�ำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ท้งั จ�ำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ท) ก�ำไรต่อหุ้น
กลุ่มธนาคารแสดงก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับหุ้นสามัญ ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างงวด ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดย
การหารก�ำไรของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกจ�ำหน่ายและผลกระทบของตราสารที่อาจ
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของผู้บริหารระดับสูง
(ธ) การหักกลบ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะแสดงหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�ำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มธนาคารมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้มาหักกลบลบหนี้กัน และกลุ่มธนาคารตัง้ ใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระด้วยยอดสุทธิ

4. การบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมของธนาคารมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ
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ความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของธนาคาร
จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�ำให้เสียหายต่อผลการด�ำเนินงานทางการเงินของธนาคาร
ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
การจั ด การความเสี่ ย งด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปตามนโยบายที่ อ นุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการธนาคาร ส่ ว นงานบริห ารเงิน ของธนาคาร
จะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายใน
ธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะก�ำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ และใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกหนี้หรือคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงินหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภททั้งธุรกรรมที่อยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน (On Statement of Financial Position) เช่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วเงิน ตลอดจนธุรกรรมที่เป็นหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น หนังสือสัญญาค�้ำประกันประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือ
ทางการเงินสุทธิจากส�ำรองเผื่อผลขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและความเสี่ยงของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
จากการค�้ำประกันการกู้ยืมและอื่น ๆ
ธนาคารก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ครอบคลุมนโยบาย โครงสร้างองค์กร
กระบวนการ และระบบงานด้านเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร
ตลอดจนหลักเกณฑ์ของทางการ
ธนาคารก�ำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถใน
การช�ำระหนี้ การปฏิบัติการด้านสินเชื่อภายหลังการอนุมัติ การทบทวนคุณภาพสินเชื่อ การติดตามคุณภาพสินเชื่อ และการปรับปรุง
แก้ไขหนี้ของธนาคารอันจะป้องกันและ แก้ไขสินเชื่อที่จะเป็นปัญหาในอนาคต
ธนาคารมีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งด้านเครดิต โดยการก�ำหนดกระบวนการอนุมตั ใิ ห้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจ (Check and Balance)
ก�ำหนดระดับอ�ำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Authority) ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
อ�ำนวยสินเชื่อภายใต้กรอบโครงการ (Product Program) ก�ำหนดนโยบายในการรับหลักประกันที่เหมาะสม
4.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิในงวดปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ และหนี้สิน
ของธนาคาร นอกจากนี้ยังเกิดจากระยะเวลาที่แตกต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยระหว่างรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน
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ธนาคารมีการก�ำหนดการด�ำเนินนโยบายปรับโครงสร้างฐานะการเงินของธนาคารให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตและให้
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ก�ำหนด โดยมีการติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางดอกเบี้ยและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สะท้อนกับความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งมีการติดตามฐานะความเสี่ยงด้วยความถี่มากขึ้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสินทรัพย์และหนิ้สินอย่างมีนัยส�ำคัญโดยมีการจัดท�ำรายงาน Repricing Gap เพื่อใช้ในการติดตามความ
เสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและประเมินความอ่อนไหวต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12
เดือนข้างหน้า
นอกจากนี้ธนาคารมีการจ�ำลองสถานการณ์การปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อบริหารรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้มีเสถียรภาพไม่ว่า
ทิศทางดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจ�ำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

32,179,568
-

3,637,320
1,530,589
10,038,588
2,468

550,920
636,114
1,833
2,551,888
220,997

550,920
4,273,434
1,532,422
44,770,044
223,465

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

32,179,568

15,208,965

3,961,752

51,350,285

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

-

41,945,579
811,443
-

91,164
90,257
715,188

42,036,743
811,443
90,257
715,188

รวมหนี้สินทางการเงิน

-

42,757,022

896,609

43,653,631

(พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

32,179,568
-

3,637,320
1,530,589
10,038,588
2,468

550,920
636,114
1,833
100,000
2,551,888
221,338

550,920
4,273,434
1,532,422
100,000
44,770,044
223,806

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

32,179,568

15,208,965

4,062,093

51,450,626

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

-

41,945,579
811,443
-

187,300
90,257
714,664

42,132,879
811,443
90,257
714,664

รวมหนี้สินทางการเงิน

-

42,757,022

992,221

43,749,243

(พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

27,563,486
-

4,051,000
1,476,011
9,791,980
2,422

520,849
633,413
2,946
2,142,059
174,616

520,849
4,684,413
1,478,957
39,497,525
177,038

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

27,563,486

15,321,413

3,473,883

46,358,782

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

-

37,797,643
1,099,530
-

79,111
78,272
592,852

37,876,754
1,099,530
78,272
592,852

รวมหนี้สินทางการเงิน

-

38,897,173

750,235

39,647,408

(พันบาท)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจ�ำแนกตามระยะเวลาครบก�ำหนดของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561

(พันบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
มากกว่า
สินทรัพย์ที่
ภายใน
3 เดือน
1 ปี
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

-

-

-

550,920

550,920

3,637,320
769,881

679,803

80,905

-

-

636,114
1,833

4,273,434
1,532,422

33,500,190
2,468

2,223,267
-

5,518,841
-

975,858
-

2,551,888
-

- 44,770,044
220,997
223,465

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

37,909,859

2,903,070

5,599,746

975,858

2,551,888

1,409,864 51,350,285

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

31,416,948
690,782
-

7,454,797
34,017
-

3,073,834
86,644
-

-

-

91,164 42,036,743
811,443
90,257
90,257
715,188
715,188

รวมหนี้สินทางการเงิน

32,107,730

7,488,814

3,160,478

-

-

896,609 43,653,631
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

(พันบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
มากกว่า
สินทรัพย์ที่
ภายใน
3 เดือน
1 ปี
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

-

-

-

550,920

550,920

3,637,320
769,881
-

679,803
-

80,905
-

-

-

636,114
1,833
100,000

4,273,434
1,532,422
100,000

33,500,190
2,468

2,223,267
-

5,518,841
-

975,858
-

2,551,888
-

- 44,770,044
221,338
223,806

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

37,909,859

2,903,070

5,599,746

975,858

2,551,888

1,510,205 51,450,626

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

31,416,948
690,782
-

7,454,797
34,017
-

3,073,834
86,644
-

-

-

187,300 42,132,879
811,443
90,257
90,257
714,664
714,664

รวมหนี้สินทางการเงิน

32,107,730

7,488,814

3,160,478

-

-

992,221 43,749,243

127

รายงานประจ�ำปี 2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

(พันบาท)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจาก
รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ระยะเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
มากกว่า
มากกว่า
สินทรัพย์ที่
ภายใน
3 เดือน
1 ปี
มากกว่า ไม่ก่อให้เกิด
3 เดือน
ถึง 1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี
รายได้

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

-

-

-

520,849

520,849

4,051,000
685,938

687,978

101,033

1,062

-

633,413
2,946

4,684,413
1,478,957

29,631,780
-

1,611,095
2,422

4,525,632 1,586,959
-

2,142,059
-

- 39,497,525
174,610
177,038

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

34,368,718

2,301,495

4,626,665 1,588,021

2,142,059

1,331,824 46,358,782

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

27,828,698
915,594
-

7,456,715
68,675
-

2,512,230
115,261
-

-

-

79,111 37,876,754
- 1,099,530
78,272
78,272
592,852
592,852

รวมหนี้สินทางการเงิน

28,744,292

7,525,390

2,627,491

-

-

750,235 39,647,408
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน และอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2561
ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

3,656,161
1,416,170
42,303,714

68,628
21,773
4,860,701

รวม

47,376,045

4,951,102

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

40,084,292
907,715

896,880
4,083

รวม

40,992,007

900,963

1.88
1.54
11.49

2.24
0.45

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท)

2560

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

3,656,161
68,628
1,416,170
21,773
42,303,714 4,860,701

รวม

47,376,045 4,951,102

1.88
1.54
11.49

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

3,059,345
46,207
2,323,422
37,632
36,645,876 3,868,684
42,028,643 3,952,523

1.51
1.62
10.56
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

2560

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(พันบาท) (ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

40,152,089
907,715

897,049
4,083

35,063,593
1,341,783

801,900
4,087

รวม

41,059,804

901,132

36,405,376

805,987

2.23
0.45

2.29
0.30

4.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผลให้มูลค่าของตราสาร
ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน
ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระส�ำคัญ
4.4 ความเสี่ยงด้านตราสารทุน
การลงทุนด้านตราสารทุนของธนาคารประกอบด้วยตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
4.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในอัตราต้นทุนและเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินโดย
การก�ำหนดให้มีการควบคุมและติดตามสถานภาพของฐานะสภาพคล่องอยู่เป็นประจ�ำ
ธนาคารจะท�ำการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.tcrbank.com ภายในเดือนเมษายน 2562

1,253,916
28,537,749
526,572
90,257
29,154,578
(27,900,662)

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

รวมหนี้สินทางการเงิน

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ

634,638
619,278
-

เมื่อทวงถาม

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(พันบาท)

2,986,165

3,205,757

2,970,363
164,210
71,184

6,191,922

3,638,796
769,881
1,614,652
168,593

(6,515,208)

8,107,843

7,454,797
34,017
619,029

1,592,635

679,803
912,791
41

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี

10,739,561

3,183,611

3,073,834
86,644
23,133

13,923,172

80,905
13,842,267
-

2561
มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม

27,825,073

-

-

27,825,073

27,781,056
44,017

มากกว่า
5 ปี

561,725

1,842

1,842

563,567

550,920
1,833
10,814

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยได้ถูกจ�ำแนกตามระยะเวลาที่ครบก�ำหนดของสัญญา ดังนี้

7,696,654

43,653,631

42,036,743
811,443
90,257
715,188

51,350,285

550,920
4,273,434
1,532,422
44,770,044
223,465

รวม
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1,253,916
28,633,885
526,572
90,257
29,250,714
(27,996,798)

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

รวมหนี้สินทางการเงิน

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ

634,638
619,278
-

เมื่อทวงถาม

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(พันบาท)

2,986,506

3,205,757

2,970,363
164,210
71,184

6,192,263

3,638,796
769,881
1,614,652
168,934

(6,514,684)

8,107,319

7,454,797
34,017
618,505

1,592,635

679,803
912,791
41

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี

10,739,561

3,183,611

3,073,834
86,644
23,133

13,923,172

80,905
13,842,267
-

2561
มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า
5 ปี

27,825,073

-

-

27,825,073

27,781,056
44,017

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

661,725

1,842

1,842

663,567

550,920
1,833
100,000
10,814

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

7,701,383

43,749,243

42,132,879
811,443
90,257
714,664

51,450,626

550,920
4,273,434
1,532,422
100,000
44,770,044
223,806

รวม
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1,473,467
25,038,290
690,464
78,272
185
25,807,211
(24,333,744)

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินทางการเงินอื่น

รวมหนี้สินทางการเงิน

ส่วนต่างสภาพคล่องสุทธิ

631,961
841,506
-

เมื่อทวงถาม

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(พันบาท)

3,732,839

3,182,177

2,869,519
225,130
87,528

6,915,016

4,052,452
687,164
2,129,753
45,647

(6,589,974)

8,016,034

7,456,715
68,675
490,644

1,426,060

687,978
699,911
38,171

ภายใน
มากกว่า
3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี

7,585,430

2,638,100

2,512,230
115,261
10,609

10,223,530

101,033
10,085,737
36,760

2560
มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี
มากกว่า
5 ปี

25,741,680

-

-

25,741,680

1,062
25,740,618
-

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

575,143

3,886

3,886

579,029

520,849
1,720
56,460

ไม่มีกำ�หนด
ระยะเวลา

6,711,374

39,647,408

37,876,754
1,099,530
78,272
592,852

46,358,782

520,849
4,684,413
1,478,957
39,497,525
177,038

รวม
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5. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
5.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน
โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกจัดประเภทอยู่ในระดับของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเผื่อขาย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

1,530,589

-

1,530,589

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
- เงินลงทุนเผื่อขาย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

1,477,237

-

1,477,237

เงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทเผื่อขายซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ซื้อขายในตลาด โดยค�ำ นวณ
จากราคาเสนอซื้อที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงิน ณ วันท�ำการสุดท้ายของงวด
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้การโอนระหว่างล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดการโอนขึ้น ทั้งนี้
ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล�ำดับชัน้ มูลค่ายุติธรรมในระหว่างปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
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5.2 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน แต่ไม่รวม
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,833
42,632,593

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

42,036,743
811,443

- 42,090,566
811,065

(พันบาท)

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,985
1,985
- 43,037,097 43,037,097
- 42,090,566
811,065

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,833
42,632,593

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

42,132,879
811,443

- 42,186,702
811,065

(พันบาท)

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,985
1,985
- 43,037,097 43,037,097
- 42,186,702
811,065
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
- เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

1,720
37,726,262

-

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

37,876,754
1,099,530

- 37,885,449
- 1,098,670

(พันบาท)

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

1,815
1,815
- 37,769,216 37,769,216
- 37,885,449
- 1,098,670

ธนาคารและบริษัทย่อยใช้วิธีการ และข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์และหนิ้สิน)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) คือ เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เงินฝากที่สถาบันการเงินอื่นและเงินให้กู้แก่
สถาบันการเงินที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) คือ เงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินอื่นโดยบางส่วน
มีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของเงินรับฝาก หรือเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบัน
การเงินอื่นที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้นหรือเมื่อทวงถามจึงเป็นราคาเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และส�ำหรับเงินรับฝาก
หรือเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงในปัจจุบันที่มีอายุก�ำหนดช�ำระที่ใกล้เคียงกัน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อของตราสารหนี้ที่เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี
เงินลงทุนทั่วไป
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปอ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทที่ลงทุน
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เงินให้สินเชือ่ แก่ลูกหนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวก�ำหนดโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรมเงินให้สินเชื่อซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และจัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของเงินให้สินเชื่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ก�ำหนดโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจ�ำหรือบัตรเงินฝาก โดยเงินรับฝากส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ครบก� ำ หนดระยะสั้น หรือ เมื่ อ ทวงถาม และมี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ผู ้ บ ริห ารประเมิ น แล้ ว ว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริง ของเงิน รั บ ฝาก
มีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝาก
ประจ�ำ หรือบัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 1 ปี จึงเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ และส�ำ หรับเงินฝากประจ�ำหรือ
บัตรเงินฝากที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณโดยใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ในปัจจุบันของเงินฝากประจ�ำที่มีอายุครบก�ำหนดช�ำระที่ใกล้เคียงกัน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเป็นหนี้สินประเภทเมื่อทวงถาม ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีจึงเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เครื่องมือทางการเงินอื่น
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่นก�ำหนดโดยประมาณแสดงตามมูลค่าตามบัญชี

6. การด�ำรงเงินกองทุน
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารทุนนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธนาคารเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทาง
การเงินของทุน
ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน ธนาคารอาจปรับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้น การออก
หุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
ธนาคารมีการด�ำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 องค์ประกอบของเงินกองทุนตาม
รายงานการก�ำกับแบบเฉพาะธนาคารของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�ำแนกได้ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561

2560

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนช�ำระแล้ว
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
ส�ำรองอื่น
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

5,000,000
20,535
64,787
741,218
210
(332,832)

5,000,000
18,675
2,300
128,977
1,910
(232,490)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1

5,493,918

4,919,372

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินส�ำรองส�ำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ

412,148

358,357

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2

412,148

358,357

5,906,066

5,277,729

39,027,081

33,263,456

(พันบาท)

รวมเงินกองทุน
รวมสินทรัพย์เสี่ยง

(ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ขั้นต�่ำตามที่
ธปท. ก�ำหนด

2561

ขั้นต�่ำตามที่
ธปท. ก�ำหนด

2560

10.375
7.875

15.13
14.08

9.75
7.25

15.87
14.79

6.375

14.08

5.75

14.79
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ตามข้อก�ำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส. (23) ว. 263/2556 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ก�ำหนดให้ธนาคารเปิดเผย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่ มีผลบังคับตั้งแต่
สิ้นเดือนมกราคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารไม่มีเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูก
หนี้รายใหญ่
ธนาคารจะท�ำการเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไว้ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารที่ www.tcrbank.com ภายในเดือนเมษายน 2562
การบริหารจัดการเงินกองทุน
วัตถุประสงค์ของธนาคารในการบริหารจัดการเงินกองทุน คือ การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการด�ำรง
เงินกองทุนตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

7. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

496,559
138,074
-

37,000
2,400,000
1,200,000

รวม
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

634,633
-

รวมในประเทศ

634,633

(พันบาท)

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

533,559
2,538,074
1,200,000

582,155
49,806
-

351,000
2,100,000
1,600,000

933,155
2,149,806
1,600,000

3,637,000
1,801

4,271,633
1,801

631,961
-

4,051,000
1,452

4,682,961
1,452

3,638,801

4,273,434

631,961

4,052,452

4,684,413
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8. เงินลงทุนสุทธิ
8.1 จ�ำแนกตามประเภทของเงินลงทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,455,545
75,044

1,172,400
304,837

รวม

1,530,589

1,477,237

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ

1,833

1,720

รวม

1,833

1,720

1,532,422

1,478,957

)พันบาท)

รวมเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น�ำไปวางเป็นหลักประกันซึ่งอธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีเงินลงทุนในกิจการที่ธนาคารและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของทุนช�ำระแล้วของกิจการ
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8.2 ส่วนเกิน (ส่วนต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนเกิน (ส่วนต�่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

)พันบาท)

2561

2560

ตราสารหนี้
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนต�ำ่ กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

229
(457)
490

1,227
(1)
1,760

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
หัก ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

262
(52)

2,986
(598)

สุทธิ

210

2,388

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ�ำนวนหนึ่งจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ไปเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งมีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ณ วันโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ�ำนวน 205.33 ล้านบาท ธนาคารได้รับรู้ผลก�ำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงจากการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจ�ำนวน 7.94 ล้านบาท และก�ำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 6.18 ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
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8.3 จ�ำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

(พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

ระยะเวลาคงเหลือ
มากกว่า
ภายใน
1 ปี มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี
5 ปี

รวม

ระยะเวลาคงเหลือ
มากกว่า
ภายใน
1 ปี มากกว่า
1 ปี ถึง 5 ปี
5 ปี

รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

1,394,522
55,119

61,177
20,000

- 1,455,699 1,089,410
- 75,119 284,506

81,033
20,000

1,062 1,171,505
- 304,506

รวม
บวก/หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

1,449,641
43

81,177
(272)

- 1,530,818 1,373,916
(229)
751

101,033
449

1,062 1,476,011
26
1,226

รวม

1,449,684

80,905

- 1,530,589 1,374,667 101,482

1,088 1,477,237

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

บริษัทย่อย
บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

ธุรกิจการเงิน

หุ้นสามัญ

รวม

สัดส่วนการถือ
หุ้นสามัญ
2561
(ร้อยละ)

ราคาทุน
2561
(พันบาท)

เงินปันผลรับ
ส�ำหรับปี
สิ้นสุด
2561
(พันบาท)

100.0

100,000

-

100,000

-
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10. เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
10.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

347,699
41,098,783
1,624,339
1,699,223

451,746
35,283,143
1,952,980
1,809,656

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ

44,770,044
241,881

39,497,525
211,445

รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินส�ำรองขั้นต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.
- เงินส�ำรองส่วนเกิน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

45,011,925

39,708,970

(1,426,809)
(697,981)
(254,542)

(1,232,072)
(512,981)
(237,655)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

42,632,593

37,726,262

)พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพจ�ำนวน 2,551.89 ล้านบาท ที่ธนาคารระงับการรับรู้รายได้ (2560:
2,142.06 ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้โอนขายเงินให้สินเชื่อบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกในราคา 261.94 ล้านบาท (2560:
90.82 ล้านบาท) ธนาคารได้รับช�ำระเงินครบถ้วนแล้วในเดือนกรกฎาคม 2561 (2560: เดือนพฤศจิกายน 2560)
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10.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561
ในประเทศ

2560
ในประเทศ

เงินบาท

44,770,044

39,497,525

รวม*

44,770,044

39,497,525

(พันบาท)

* ยอดรวมเงินให้สินเชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
10.3 จ�ำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�ำ่ กว่า
มาตรฐาน

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

624,460
19,237,216
4,095,592
6,620,572
2,598,334
5,861,933

33,993
1,670,495
359,539
411,728
387,928
316,366

11,339
413,862
41,089
65,452
59,641
28,460

12,069
491,783
48,458
64,066
88,822
40,901

1,076
682,937
829,511 22,642,867
55,915 4,600,593
124,661 7,286,479
72,069 3,206,794
102,714 6,350,374

รวม *

39,038,107

3,180,049

619,843

746,099

1,185,946 44,770,044

(พันบาท)

สงสัย สงสัยจะสูญ

รวม
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�ำ่ กว่า
มาตรฐาน

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อื่น ๆ

589,669
16,434,868
4,039,819
6,172,148
2,887,084
4,713,823

23,900
1,150,863
205,798
327,880
413,529
396,086

2,079
263,377
20,231
53,973
73,220
41,239

623
421,324
30,121
88,259
57,101
47,848

4,064
620,335
594,581 18,865,013
51,461 4,347,430
178,888 6,821,148
133,694 3,564,628
79,975 5,278,971

รวม*

34,837,411

2,518,056

454,119

645,276

1,042,663 39,497,525

(พันบาท)

สงสัย สงสัยจะสูญ

รวม

* ยอดรวมเงินให้สินเชือ่ สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
10.4 จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)
เงินส�ำรองขั้นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม*
เงินส�ำรองส่วนเกิน
รวม

39,249,603
3,210,434
619,843
746,099
1,185,946
45,011,925

2561
ยอดสุทธิที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อ อัตราขั้นต�ำ่ ตาม
หนี้สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(พันบาท)
(ร้อยละ)
12,739,501
799,052
358,091
449,426
534,037
14,880,107

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(พันบาท)
123,572
12,249
350,301
431,923
508,764
1,426,809
697,981
2,124,790
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินให้สินเชื่อ ยอดสุทธิที่ใช้ใน
แก่ลูกหนี้และ การตั้งค่าเผื่อหนี้ อัตราขั้นต�่ำตาม
ดอกเบี้ยค้างรับ
สงสัยจะสูญ
เกณฑ์ ธปท.
(พันบาท)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
เงินส�ำรองขั้นต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม*

35,025,380
2,541,532
454,120
645,275
1,042,663
39,708,970

10,607,956
563,072
217,305
330,041
608,186
12,326,560

1
2
100
100
100

เงินส�ำรองส่วนเกิน

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(พันบาท)
102,290
7,212
212,261
320,905
589,404
1,232,072
512,981

รวม

1,745,053

* เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีบวกดอกเบี้ยค้างรับ
10.5 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจัดชัน้ ต�่ำกว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัยและชั้นสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย
สรุปได้ดังนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (เงินต้นสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท)
เงินให้สินเชื่อรวมสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ (ร้อยละ)

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

1,260,900
43,479,056
2.90

1,019,488
38,374,955
2.66
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งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

2,551,888
44,770,044
5.70

2,142,058
39,497,525
5.42

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (เงินต้น)
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (พันบาท)
เงินให้สินเชื่อรวม (พันบาท)
อัตราร้อยละของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

10.6 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
รายละเอี ย ดของลู ก หนี้ ที่ ป รั บ โครงสร้ า งหนี้ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ 2560 เปรีย บเที ย บกั บ ลู ก หนี้ ที่ มี อ ยู ่ ใ น
งบการเงิน มีดังนี้

ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ทั้งสิ้น

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

จ�ำนวน
ลูกหนี้
(ราย)

ยอดคงเหลือ
หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้
(พันบาท)

จ�ำนวน
ลูกหนี้
(ราย)

ยอดคงเหลือ
หลังการปรับ
โครงสร้างหนี้
(พันบาท)

2,917
144,347

7,151,710
44,770,044

2,489
82,883

5,873,027
39,497,525
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รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
รูปแบบการปรับ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ยอดคงเหลือ
มูลค่า ยอดคงเหลือ
จ�ำนวน ก่อนการปรับ ยุติธรรมของ หลังการปรับ
ลูกหนี้ โครงสร้างหนี้
สินทรัพย์ โครงสร้างหนี้
(ราย)
(พันบาท)

ยอดคงเหลือ
มูลค่า ยอดคงเหลือ
จ�ำนวน ก่อนการปรับ ยุติธรรมของ หลังการปรับ
ลูกหนี้ โครงสร้างหนี้
สินทรัพย์ โครงสร้างหนี้
(ราย)
(พันบาท)

การโอนทรัพย์ช�ำระหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การช�ำระหนี้

-

-

-

-

1

25,947

13,580

11,816

428

1,438,288

-

1,278,683

454

1,197,594

-

1,041,124

รวม

428

1,438,288

-

1,278,683

455

1,223,541

13,580

1,052,940

สินทรัพย์ที่รับโอนเพื่อช�ำระหนี้ทั้งหมดเป็นที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 การปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น มีอายุสัญญาถัวเฉลี่ย 9.48 ปี และ 9.11 ปี ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้จ�ำนวน 16.89 ล้านบาท
และ 47.01 ล้านบาท ตามล�ำดับในก�ำไรหรือขาดทุนรวมและก�ำไรหรือขาดทุน ธนาคารและบริษัทย่อยยังได้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 336.33 ล้านบาท และ 267.49 ล้านบาท ตามล�ำดับในก�ำไรหรือขาดทุนรวมและก�ำไร
หรือขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการจัดชั้นดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
ชั้นชั้นสงสัยจะสูญ

3,662,885
2,177,232
244,127
322,107
745,359

3,056,574
1,620,496
152,569
424,521
618,867

รวม

7,151,710

5,873,027

)พันบาท)
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10.7 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
(พันบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระเกิน 1 ปี ส่วนที่ถึงก�ำหนด
แต่ไม่เกิน 5 ปี ช�ำระเกิน 5 ปี

รวม

727,099
-

966,812
-

5,312
-

1,699,223
-

727,099

966,812

5,312

1,699,223
(110,283)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ

1,588,940
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560

(พันบาท)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำ
ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ

ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ส่วนที่ถึงก�ำหนด ช�ำระเกิน 1 ปี ส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ช�ำระเกิน 5 ปี

รวม

821,432
-

984,215
-

4,009
-

1,809,656
-

821,432

984,215

4,009

1,809,656
(110,236)
1,699,420
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11. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างปี สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
เงินส�ำรองขั้นต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.
ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย

102,290
21,680
(53)

7,212
21,526
(16,489)

212,261
138,072
-

320,905
132,746
(5,285)

589,404
323,619
(9,497)

(345)

-

(32)

(16,443)

(394,762)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

123,572

12,249

350,301

431,923

508,764

(พันบาท)

เงินส�ำรอง
ส่วนเกิน

รวม

512,981 1,745,053
185,000 822,643
- (31,324)
-

(411,582)

697,981 2,124,790

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2560
เงินส�ำรองขั้นต�ำ่ ตามเกณฑ์ ธปท.
(พันบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
หนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)
หนี้สูญตัดบัญชี
โอนออก
หนี้สงสัยจะสูญส่วนของ
ลูกหนี้ที่โอนขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปกติ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ำกว่า
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

เงินส�ำรอง
ส่วนเกิน

71,988

7,649

121,440

111,243

363,132

530,581 1,206,033

30,388
(66)
-

(437)
-

91,573
-

215,997
(348)

304,403
(57,463)
(242)

(17,600)
-

624,324
(57,529)
(590)

(20)

-

(752)

(5,987)

(20,426)

-

(27,185)

102,290

7,212

212,261

320,905

589,404

รวม

512,981 1,745,053
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12. ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้นระหว่างปี

237,655
16,887

190,642
47,013

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

254,542

237,655

)พันบาท)

13. ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินรอการขายสุทธิ มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย/ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการช�ำระหนี้
- อสังหาริมทรัพย์
- สังหาริมทรัพย์

60,183
3,711

6,353
30,218

(33,484)

66,536
445

รวม
หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า

63,894
(180)

36,571
-

(33,484)
-

66,981
(180)

สุทธิ

63,714

36,571

(33,484)

66,801
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

เพิ่มขึ้น จ�ำหน่าย/ลดลง

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการช�ำระหนี้
- อสังหาริมทรัพย์
- สังหาริมทรัพย์

13,646
2,501

61,050
43,914

(14,513)
(42,704)

60,183
3,711

รวม
หัก ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า

16,147
(180)

104,964
-

(57,217)
-

63,894
(180)

สุทธิ

15,967

104,964

(57,217)

63,714

มูลค่าของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�ำระหนี้ที่แยกประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและภายใน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์
- ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก
- ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน

37,124
29,412

30,771
29,412

รวม

66,536

60,183

)พันบาท)
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14. อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของอาคารและอุปกรณ์ สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

อื่น ๆ

รวม

(พันบาท)

ส่วนปรับปรุง
อาคาร อาคารเช่า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (โอนออก)
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

66,090
-

179,779
41,321
5,610
(4,045)

159,265
33,039
58
(1,828)
(1,866)

141,849
32,233
(2,632)

467
13,994
(5,668)
(467)

547,450
120,587
(1,828)
(9,010)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

66,090

222,665

188,668

171,450

8,326

657,199

ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุน
จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

(1,854)
(2,644)
-

(62,099)
(22,140)
3,242

(113,076)
(20,628)
1,750
1,703

(106,531)
(17,485)
2,615

(2) (283,562)
(28) (62,925)
1,750
29
7,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(4,498)

(80,997)

(130,251)

(121,401)

(1) (337,148)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

64,236

117,680

46,189

35,318

465

263,888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

61,592

141,668

58,417

50,049

8,325

320,051

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อม
ราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 151.51 ล้านบาท
ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ทรี่ วมอยูใ่ นก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�ำนวน 62.93 ล้านบาท
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

อื่น ๆ

รวม

(พันบาท)

ส่วนปรับปรุง
อาคาร อาคารเช่า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (โอนออก)
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

66,090
-

140,804
38,162
5,658
(755)
(4,090)

137,372
25,332
(3,268)
(171)

137,119
15,443
(10,713)
-

6,125
(5,658)
-

415,295
151,152
(14,736)
(4,261)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (โอนออก)
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

66,090
-

179,779
41,321
5,610
(4,045)

159,265
33,039
58
(1,828)
(1,866)

141,849
32,233
(2,632)

467
13,994
(5,668)
(467)

547,450
120,587
(1,828)
(9,010)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

66,090

222,665

188,668

171,450

8,326

657,199

ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อขาดทุน
จากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

(1,854)
-

(48,880)
(16,383)
227
2,937

(99,396)
(16,973)
3,137
156

(103,173)
(13,992)
10,634
-

- (251,449)
(2) (49,204)
13,998
3,093

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาระหว่างปี
จ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่าย

(1,854)
(2,644)
-

(62,099)
(22,140)
3,242

(113,076)
(20,628)
1,750
1,703

(106,531)
(17,485)
2,615

(2) (283,562)
(28) (62,925)
1,750
29
7,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(4,498)

(80,997)

(130,251)

(121,401)

(1) (337,148)
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ส่วนปรับปรุง
อาคาร อาคารเช่า

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส�ำนักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

อื่น ๆ

รวม

-

91,924

37,976

33,946

-

163,846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

64,236

117,680

46,189

35,318

465

263,888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

61,592

141,668

58,417

50,049

8,325

320,051

ราคาทรัพย์สินของอาคารและอุปกรณ์ของธนาคารก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคา
เต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 151.51 ล้านบาท (2560: 135.88 ล้านบาท)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน
62.93 ล้านบาท และ 49.20 ล้านบาท ตามล�ำดับ

15. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสุทธิ
ในระหว่างปี 2561 และ 2560 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีดังนี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียม
คอมพิวเตอร์
แรกเข้าบริการ
ซอฟต์แวร์
ไอทีเอ็มเอกซ์ ระหว่างการพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (โอนออก)

166,920
16,811
6,623

32,621
-

21,399
25,200
(6,623)

220,940
42,011
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

190,354

32,621

39,976

262,951

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี

(96,034)
(15,488)

-

-

(96,034)
(15,488)

(111,522)

-

-

(111,522)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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งบการเงินรวม
(พันบาท)

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียม
คอมพิวเตอร์
แรกเข้าบริการ
ซอฟต์แวร์
ไอทีเอ็มเอกซ์ ระหว่างการพัฒนา

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

70,886

32,621

21,399

124,906

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

78,832

32,621

39,976

151,429

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารและบริษัทย่อยก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้คิดค่า
ตัดจ�ำหน่ายเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 67.28 ล้านบาท
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�ำนวน 15.49 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท)

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียม
คอมพิวเตอร์
แรกเข้าบริการ
ซอฟต์แวร์
ไอทีเอ็มเอกซ์ ระหว่างการพัฒนา

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (โอนออก)
รายการปรับปรุง

107,941
13,770
45,209
-

32,621
-

46,404
20,980
(45,209)
(776)

186,966
34,750
(776)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า (โอนออก)

166,920
16,811
6,623

32,621
-

21,399
21,326
(6,623)

220,940
38,137
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

190,354

32,621

36,102

259,077

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี

(75,349)
(20,685)

-

-

(75,349)
(20,685)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี

(96,034)
(15,488)

-

-

(96,034)
(15,488)

(111,522)

-

-

(111,522)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(พันบาท)

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

ค่าธรรมเนียม
คอมพิวเตอร์
แรกเข้าบริการ
ซอฟต์แวร์
ไอทีเอ็มเอกซ์ ระหว่างการพัฒนา

รวม

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

32,592

32,621

46,404

111,617

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

70,886

32,621

21,399

124,906

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

78,832

32,621

36,102

147,555

ราคาทรัพย์สินของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธนาคารก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้คิดค่าตัดจ�ำหน่ายเต็ม
จ�ำนวนเล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวน 67.28 ล้านบาท (2560: 49.22 ล้านบาท)
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�ำนวน 15.49
ล้านบาท และ 20.69 ล้านบาท ตามล�ำดับ

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 36) (หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ประมาณการหนี้สิน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่น ๆ

117,696
36
13,117
3,736
-

47,339
5,370
372
146

(912)
-

165,035
36
17,575
4,108
146

รวม

134,585

53,227

(912)

186,900
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 36) (หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ

(114)
(1,308)
(598)

114
(116)
-

544

(1,424)
(54)

รวม

(2,020)

(2)

544

(1,478)

สุทธิ

132,565

53,225

(368)

185,422

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 36) (หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ประมาณการหนี้สิน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่น ๆ

117,696
36
13,117
3,736
-

47,339
5,370
372
-

(912)
-

165,035
36
17,575
4,108
-

รวม

134,585

53,081

(912)

186,754

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ

(114)
(1,308)
(598)

114
(116)
-

544

(1,424)
(54)

รวม

(2,020)

(2)

544

(1,478)

สุทธิ

132,565

53,079

(368)

185,276
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร
บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

(พันบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

ก�ำไรหรือ
ก�ำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 36) (หมายเหตุ 36)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ประมาณการหนี้สิน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
อื่น ๆ

116,956
36
10,191
3,083
161

740
496
653
-

2,430
(161)

117,696
36
13,117
3,736
-

รวม

130,427

1,889

2,269

134,585

(547)
(998)
(152)

433
(310)
-

(446)

(114)
(1,308)
(598)

รวม

(1,697)

123

(446)

(2,020)

สุทธิ

128,730

2,012

1,823

132,565

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
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17. สินทรัพย์อื่นสุทธิ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
วัสดุสิ้นเปลือง
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน
ลูกหนี้เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ลูกหนี้อื่นสุทธิ
เงินทดรองจ่ายแทนลูกค้า
อื่น ๆ

7,709
38,069
2,175
110,888
3,678
44,017
38,192
12,297
28,917
34,646

7,709
38,069
2,175
110,770
3,678
44,017
38,192
12,297
28,917
34,978

8,715
29,866
5,880
75,827
1,997
36,759
7,739
27,413
21,170
18,726

รวม

320,588

320,802

234,092

(พันบาท)

18. เงินรับฝาก
18.1 จ�ำแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

91,164
28,446,585
13,498,994

187,300
28,446,585
13,498,994

79,111
24,959,179
12,838,464

รวม

42,036,743

42,132,879

37,876,754

(พันบาท)
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18.2 จ�ำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561
ในประเทศ

2561
ในประเทศ

2560
ในประเทศ

เงินบาท

42,036,743

42,132,879

37,876,754

รวม

42,036,743

42,132,879

37,876,754

(พันบาท)

19. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เมื่อทวงถาม

2561
มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น

526,572

281,823
3,048

รวมในประเทศ

526,572

284,871

(พันบาท)

เมื่อทวงถาม

2560
มีระยะเวลา

รวม

281,823
529,620

690,464

3,598
386,438
19,030

3,598
386,438
709,494

811,443

690,464

409,066

1,099,530

20. ประมาณการหนี้สิน
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์บนส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

77,199
10,677

56,774
8,816

รวม

87,876

65,590

(พันบาท)
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ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

งบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้

77,199

56,774

รวม

77,199

56,774

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

26,729

17,334

26,729

17,334

(4,561)

(705)

(พันบาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(พันบาท)
งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กำ� หนดไว้

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี

ธนาคารและบริษัทย่อยจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

162

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ณ วันที่ 1 มกราคม

56,774

44,622

รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

25,394
1,335

16,442
892

26,729

17,334

(4,561)

(705)

(4,561)

(705)

(1,743)

(4,477)

(1,743)

(4,477)

77,199

56,774

(พันบาท)

รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรจากการประมาณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ์

1,216
(537)
(5,240)

3,229
(911)
(3,023)

รวม

(4,561)

(705)

(พันบาท)

ข้อสมมติในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

(ร้อยละ)

2561

2560

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

2.33
5.00

2.22
5.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ คือ 7.14 ปี (2560: 7.94 ปี)
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงานโดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(4,637)
4,710

5,198
(4,293)

(4,637)
4,710

5,198
(4,293)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

-

-

(3,622)
3,710

4,079
(3,368)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�ำนึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ

21. หนี้สินอื่น
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย
อื่น ๆ

4,502
7,725
97,189
25,385
425,137
11,245
14,288
141,862
3,593

4,502
7,725
97,189
25,385
424,622
11,235
14,288
141,862
3,593

5,445
12,848
97,510
13,523
356,590
9,229
11,877
94,492
6,012

รวม

730,926

730,401

607,526

(พันบาท)
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22. ทุนเรือนหุ้น
2561
มูลค่าหุ้นต่อหุ้น
(บาท)

2560

จ�ำนวนหุ้น
จ�ำนวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

จ�ำนวนหุ้น
จ�ำนวนเงิน
(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
เพิ่มหุ้นสามัญ

10
10

515,625
-

5,156,250
-

412,500
103,125

4,125,000
1,031,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

515,625

5,156,250

515,625

5,156,250

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุ้นสามัญ
เพิ่มหุ้นสามัญ

10
10

500,000
-

5,000,000
-

400,000
100,000

4,000,000
1,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

10

500,000

5,000,000

500,000

5,000,000

ในการประชุมวิสามัญประจ�ำปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 412.50 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 515.63 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ธนาคารได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ธนาคารได้รับค่าหุ้นส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน
100 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560
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23. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การให้สิทธิซื้อหุ้น
ธนาคารมอบสิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคารให้กับผู้บริหารระดับสูงบางท่าน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการให้สิทธิกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่านเพิ่มเติม
เป็นครั้งที่ 2 เพื่อซื้อหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวน
3.13 ล้านหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการให้สิทธิกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่าน เพื่อซื้อหุ้น
ที่จดทะเบียนเพิ่มของธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�ำนวน 12.5 ล้านหุ้น อัตราการใช้
สิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ผลตอบแทนทั้งหมดได้สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหากเกิดสถานการณ์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้สิทธิที่ได้รับสิ้นสุดลงก่อนวันที่
ได้รับสิทธิ
รายการเคลื่อนไหวของจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่คงเหลือ และราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่เกี่ยวข้องแสดงได้ดังนี้
ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
(บาท/หุ้น)

จ�ำนวนสิทธิ
(ล้านหุ้น)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สิทธิซื้อหุ้นที่มีการให้สิทธิ

10
10

12.50
3.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

10

15.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

10

15.63

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุ้น)

2561
(ล้านหุ้น)

2560
(ล้านหุ้น)

10

15.63

15.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิทธิซื้อหุ้นคงเหลือมีวันหมดอายุการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิดังนี้

วันหมดอายุการใช้สิทธิ
27 มีนาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2561
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ผู้บริหารใช้วิธีไบโนเมียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ ราคาเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของมูลค่าสิทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คือ 1.24 บาทต่อสิทธิ และวันที่ 27 มีนาคม 2557 คือ 1.37 บาทต่อสิทธิ อัตราผลตอบแทน
ที่ไม่มีความเสี่ยงค�ำนวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยที่มีอายุคงเหลือเท่ากับอายุที่คาดการณ์
ของสิทธิ ค่าการคาดการณ์ความผันผวนประมาณการโดยพิจารณาหลายปัจจัย รวมถึงความผันผวนในอดีตของผู้อยู่ในธุรกิจและเป็น
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เทียบเคียงได้กับอายุคาดการณ์ของสิทธิ สมมติฐานของอัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผล คือ ร้อยละ 0
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน 15.63 ล้านหน่วย (2560: 15.63 ล้านหน่วย) มีอายุคงเหลือ 0.25 ปี
(2560: 1.25 ปี)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สิทธิในการได้รับหุ้นของธนาคารจ�ำนวน
1.86 ล้านบาท และ 3.26 ล้านบาท ตามล�ำดับ

24. ส�ำรอง
ส�ำรองประกอบด้วย
การจัดสรรก�ำไร และ/หรือก�ำไรสะสม
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารจะต้องจัดสรรทุนส�ำรอง (“ส�ำรองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ำรองนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรอง
การเคลื่อนไหวในทุนส�ำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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25. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนหลักทรัพย์ที่ติดภาระและมีข้อจ�ำกัด มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- วางค�้ำประกันการกู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- วางค�้ำประกันอื่น ๆ

261,000
50

150,000
834

รวม

261,050

150,834

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

2561

2560

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระผูกพันอื่น
- การค�ำ้ ประกันอื่น
- วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน

3,963

18,680

140,740
183,106

169,911
183,898

รวม

327,809

372,489

(พันบาท)

26. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน
26.1 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันการค�้ำประกันอื่นให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูก
เพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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26.2 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการเข้าท�ำสัญญาติดตั้ง พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์หลายฉบับ ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

24,775

17,763

20,260

รวม

24,775

17,763

20,260

ภาระผูกพันอื่น ๆ
สัญญาอื่น ๆ

20,078

19,882

-

รวม

20,078

19,882

-

(พันบาท)

27. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มธนาคาร หากกลุ่มธนาคารมีอ�ำนาจควบคุมหรือ
ควบคุมร่วมกันทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและบริหารหรือ
ในทางกลับกัน หรือธนาคารอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้
ชื่อกิจการ/บุคคล

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้บริหารส�ำคัญ

ไทยและสัญชาติอื่น

บริษัท วี.ซี.สมบัติ จ�ำกัด
บริษัท วี เอ็น บี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ไทย
ไทย

บุคคลทีม่ อี ำ� นาจและความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มธนาคาร (ไม่ว่าจะ
ท�ำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัทใหญ่ในล�ำดับสูงสุดของธนาคาร
บริษัทใหญ่ ซึ่งถือหุ้นธนาคารร้อยละ 59.97 ของทุนที่ช�ำระ
แล้วของธนาคาร
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ชื่อกิจการ/บุคคล

ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

ไทย

Polaris Capital Investment Limited

ฮ่องกง

บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าชัยศรี จ�ำกัด
บริษัท เปี่ยมอนันต์ จ�ำกัด
บริษัท โรงงานกระสอบ ปทุมธานี จ�ำกัด
บริษัท ซี.แลงก์ จ�ำกัด
บริษัท สาครการสุรา จ�ำกัด
บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จ�ำกัด
บริษัท ไชยวรรณ จ�ำกัด
บริษัท ญาติสัมพันธ์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยคุ้ม จ�ำกัด
บริษัท วี. 73 จ�ำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัท ซี. 12 จ�ำกัด

ไทย

บริษัท ทุนไชย จ�ำกัด

ไทย

บริษัท เซี่ยงก๊ก จ�ำกัด

ไทย

บริษัท ไชยพี่น้อง จ�ำกัด

ไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10
ของทุนช�ำระแล้วของธนาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นธนาคารเกินร้อยละ 10
ของทุนช�ำระแล้วของธนาคาร
บริษัทย่อย ซึ่งธนาคารถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทในกลุ่มกิจการเดียวกัน
บริษัทที่ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทที่ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร
หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้
รายการ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น

นโยบายการก�ำหนดราคา
อัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
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รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

2561

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

4
1,221
2,711
803

4
169
1,221
2,711
803

1,396
3,026
700

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

185,389
85,938

185,389
85,938

184,648
64,000

113
-

113
340

-

8,199
30,421

8,199
30,421

8,325
28,593

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

113
19,795
27,667

113
340
19,795
27,667

17,258
21,089

เงินรับฝาก
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

37
369,537
178,608
67,298

37
96,136
369,537
178,608
67,298

453,153
150,846
72,865

หนี้สินอื่น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ผู้บริหารส�ำคัญของธนาคาร

22
93
60

22
93
60

27
699
62

(พันบาท)
สินทรัพย์อื่น
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

สัญญาส�ำคัญที่ท�ำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีสัญญาให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงานแก่บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย โดยมีสัญญามีระยะเวลา 3 ปี บริษัทได้รับค่าเช่าตามที่ระบุไว้
ในสัญญา
ภาระผูกพันที่ท�ำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้บริการแก่บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย ขอบเขตการให้บริการประกอบด้วยงานบัญชี, งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ, งานทรัพยากรมนุษย์, งานก�ำกับและตรวจสอบภายใน, งานกฎหมาย, งานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, งานปฏิบัติการ,
งานธุรการ, งานวิเคราะห์การเงินและการวางแผนกลยุทธ์ และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล บริษัทได้รับค่าบริการ
ตามที่ตกลงกัน
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28. ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังต่อไปนี้

(พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส�ำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

95,171
4,926
1,860

127,072
10,375
3,263

101,957

140,710

29. สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการ โดยมีส่วนที่ครบก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลา
นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

186,866
181,948
154

161,419
233,189
141

รวม

368,968

394,749

(พันบาท)
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รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

198,310

176,598

(พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าเช่าจ่าย

30. ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
ธนาคารและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานเดียว คือ การประกอบธุรกิจธนาคาร โดยมีธุรกรรมในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น
รายได้ ค่าใช้จ่าย ก�ำไร สินทรัพย์และหนี้สิน โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

31. รายได้ดอกเบี้ย
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้อ

68,628
21,773
4,716,836
143,865

46,207
37,632
3,700,257
168,427

รวม

4,951,102

3,952,523

(พันบาท)
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32. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและ ธปท.

705,497
4,083
191,383

705,666
4,083
191,383

634,328
4,087
167,572

รวม

900,963

901,132

805,987

33. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- การรับรอง รับอาวัล และการค�้ำประกัน
- ค่าธรรมเนียมจัดการ
- ค่านายหน้า
- อื่น ๆ

2,925
51,732
236,357
8,127

2,626
46,760
208,493
8,634

รวม

299,141

266,513

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
- ค่าธรรมเนียมและบริการเกี่ยวกับบัตรเอทีเอ็ม
- ค่าธรรมเนียมการค�ำ้ ประกันเงินให้สินเชื่อ
- อื่น ๆ

(10,191)
(128,716)
(36,962)

(10,023)
(87,288)
(23,546)

รวม

(175,869)

(120,857)

สุทธิ

123,272

145,656

(พันบาท)
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34. ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

(พันบาท)

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�ำไรจากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขาย

1,735

6,798

รวม

1,735

6,798

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร

2561

2560

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
- ลูกหนี้อื่น
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

831,133
6,135
16,887

637,701
8,295
47,013

รวม

854,155

693,009

35. หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

(พันบาท)
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36. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
งบการเงินรวม
(พันบาท)

2561

2561

2560

244,224
1,622

244,224
1,622

132,758
-

245,846

245,846

132,758

(53,225)

(53,079)

(2,012)

192,621

192,767

130,746

หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน
ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึกต�ำ่ ไป

รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

16

รวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ก�ำไรจากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2560

ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อนภาษี
เงินได้

ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(2,722)

544

(2,178)

3,030

(606)

2,424

4,561

(912)

3,649

705

(141)

564

1,839

(368)

1,471

3,735

(747)

2,988
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

(พันบาท)
963,731

จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึกต�ำ่ ไป

20.00

192,746

(0.18)
0.17

(1,747)
1,622

รวม

19.99

192,621

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2561
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้

2560
(พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

964,460

(พันบาท)
662,042

จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีสุทธิ
ภาษีปีก่อน ๆ ที่บันทึกต�ำ่ ไป

20.00

192,892

20.00

132,408

(0.18)
0.17

(1,747)
1,622

(0.25)
-

(1,662)
-

รวม

19.99

192,767

19.75

130,746

179

รายงานประจ�ำปี 2561

37. ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของธนาคารและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักแสดงการค�ำนวณดังนี้
งบการเงินรวม
(พันบาท/พันหุ้น)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร
(ขั้นพื้นฐาน)
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ก�ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

771,110

771,693

531,296

500,000

500,000

400,000

-

-

78,082

500,000

500,000

478,082

1.54

1.54

1.11

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของธนาคารและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของ
หุ้นปรับลดดังนี้
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งบการเงินรวม
(พันบาท/พันหุ้น)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ก�ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร
(ปรับลด)
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น
จ�ำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก
(ปรับลด)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2561

2561

2560

771,110

771,693

531,296

500,000

500,000

478,082

15,625

15,625

15,120

515,625

515,625

493,202

1.50

1.50

1.08

ก�ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

38. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบที่มีสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะธนาคารเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
การแสดงรายการส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

2563
2563
2562
2563
2563

การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครือ่ งมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
การให้บริการ
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สิ่งตอบแทนที่ได้รับทั้งหมดของสัญญาบริการจะถูกปันส่วนโดยอ้างอิงจากอัตรา
ค่าบริการที่เป็นเอกเทศของบริการแต่ละประเภท อัตราค่าบริการที่เป็นเอกเทศนี้ได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าบริการที่กลุ่มธนาคารใช้ใน
กรณีที่มีการให้บริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก
กลุ่มธนาคารได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้
การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ขณะนี้ผู้บริหารก�ำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทาง
การเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ข้อมูลธนาคาร

ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงินที่ท�ำธุรกรรมภายในขอบเขตใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

ทุนจดทะเบียน		
ทุนช�ำระแล้ว		
หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

ทุนจดทะเบียนในปี 2561

ทุนจดทะเบียน		
ทุนช�ำระแล้ว		
หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ

1,000,000,000 บาท
1,000,000,000 บาท
100,000,000 หุ้น
--- ไม่มี --10 บาท
5,156,250,000 บาท
5,000,000,000 บาท
500,000,000 หุ้น
--- ไม่มี --10 บาท

ผู้สอบบัญชีของธนาคาร

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบตั ิงานของ
ผู ้ ส อบบั ญ ชีแ ละเสนอต่ อ คณะกรรมการธนาคารในการแต่ ง ตั้ง
ผู้สอบบัญชีรวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเพื่อเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ส�ำหรับรายชื่อผูส้ อบบัญชีทเี่ สนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้ อบบัญชี
ของธนาคาร จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือที่ ฝกก. 117/2561
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จ�ำกัด จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวอรพินท์ สินถาวรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9441
และ/หรือ
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6827
และ/หรือ
3. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4208

ความสัมพันธ์กับธนาคาร

ผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รบั แต่งตั้งไม่มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ กับธนาคาร
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สำ�นักงานสาขา

ส�ำนักงานใหญ่

123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ส�ำนักธุรกิจรัชดาภิเษก

(อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรม)
123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2697 5454
โทรสาร 0 2642 3112

สาขาส�ำนักธุรกิจเยาวราช (ตรงข้ามคลองถมเยาวราช)

222 - 224 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2222 3760-1, 0 2222 3180-1
โทรสาร 0 2222 3120

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

ห้องเลขที่ 426/2 ชั้นที่ 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2884 7797-9
โทรสาร 0 2884 7890

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ห้องเลขที่ 342 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
199,199/1,199/2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเสาธงหิน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 20.00 น.
โทรศัพท์ 0 2086 2211, 0 2086 5934-35
โทรสาร 0 2086 5936

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

ห้องเลขที่ 173 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
55/88-89, 55/91 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเสม็ด
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 3805 3999, 0 3805 3773-74
โทรสาร 0 3805 3775

สาขาเดอะมอลล์ บางแค

ห้องเลขที่ 3S-R2-3B ชั้นที่ 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค
518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2803 8488-92
โทรสาร 0 2803 8493

สาขางามวงศ์วาน ศูนย์การค้าเดอะมอลล์

ห้องเลขที่ 3 S-C 4B ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428,
430, 430/1 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2550 0690-2
โทรสาร 0 2550 0693

สาขาซีคอน บางแค

ห้องเลขที่ 329 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2458 2818-20
โทรสาร 0 2458 2821

สาขานครปฐม (ตรงข้ามท่ารถเมล์ขาว ตลาดล่าง)

17-18 ถนนบ่อเริ่ม ต�ำบลพระปฐมเจดีย์
อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 3421 9695-8
โทรสาร 0 3421 9699
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สาขานครราชสีมา

1282/12-14 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 4434 2342, 0 4434 2688-90
โทรสาร 0 4434 2665

สาขาบางกะปิ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์

ห้องเลขที่ 2S-C13 A, B ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2704 7500, 0 2704 7891-3
โทรสาร 0 2704 7894

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

สาขาศรีนครินทร์ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

(ชั้น 2 Banking Zone)
ห้องเลขที่ 2 C001 ชั้น 2 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2780 2209-11
โทรสาร 0 2780 2208

สาขาสมุทรปราการ

156 ถนนศรีสมุทร ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 2730 9160-3
โทรสาร 0 2730 9159

สาขาสมุทรสาคร

ห้องเลขที่ G30/1 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2416 1900, 0 2416 1688-9
โทรสาร 0 2416 1901

920/30 ถนนเอกชัย ต�ำบลมหาชัย
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 3442 4200, 0 3442 4343-4, 0 3442 4446
โทรสาร 0 3442 4445

สาขารังสิต ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

สาขาอโศก พีเอส ทาวเวอร์

(ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 ฝั่งเซ็นทรัล)
ห้องเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
94 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2958 5276-9
โทรสาร 0 2958 5377

สาขารามอินทรา ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

ห้องเลขที่ S15 ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2947 5656, 0 2947 5694-5, 0 2947 5681
โทรสาร 0 2947 5680

(อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21)
36/11 ชั้น G อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2261 9958-9
โทรสาร 0 2261 9957

สาขาอ้อมใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

(ใกล้ทางเข้าลานจอดรถ ตรงข้ามเอ็มเค)
ห้องเลขที่ GJA 001/3 ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
17/17 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2431 2590-92
โทรสาร 0 2431 2589
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สาขาซีคอน ศรีนครินทร์

ห้องเลขที่ 3057D-2 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 10.30 น. - 19.30 น.
โทรศัพท์ 0 2054 0776-8
โทรสาร 0 2054 0789

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ห้องเลขที่ 231/2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันเวลาท�ำการ ทุกวัน เวลา 11.00 น. - 20.00 น.
โทรศัพท์ 0 2056 9576-8
โทรสาร 0 2056 9579

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางเขน-วัชรพล

2/18 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441
โทรสาร 0 2347 0182

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ล�ำลูกกา

169/33 หมู่ที่ 3 ถนนล�ำลูกกา ต�ำบลคูคต
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2531 5012, 0 2531 5014
โทรสาร 0 2531 5013

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางบอน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

701 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2415 5644-5
โทรสาร 0 2415 5646

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย รังสิต

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางขุนนนท์

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางใหญ่

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางกะปิ

สาขาสิ นเชื่อเพื่ อรายย่ อย

81 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 3 ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063
89/4 หมู่ที่ 6 ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2595 0420-2
โทรสาร 0 2595 0423

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย มีนบุรี

ศูนย์การค้ามีนบุรี อาคารปลาตะเพียนทอง ชั้น 2
521/7 หมู่ที่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2540 0190-2
โทรสาร 0 2540 0193

21/45 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2433 7406-7
โทรสาร 0 2433 7407
171 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 2 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2377 2985-6
โทรสาร 0 2377 2940

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย รามค�ำแหง

38 ซอยรามค�ำแหง 37/1 (หมู่บ้านวิกรม์)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2318 2673-4
โทรสาร 0 2318 2674
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากเกร็ด

121/23 ห้องเลขที่ PB 03 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2583 5615-6
โทรสาร 0 2583 5617

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย นนทบุรี

77/63 หมู่ที่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ต�ำบลสวนใหญ่
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2526 8524-5
โทรสาร 0 2526-8540

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ทุ่งครุ

381/4 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2426 2663
โทรสาร 0 2426 2664

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ปทุมธานี

24/159 ถนนปทุมกรุงเทพ
ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2581 1046-7
โทรสาร 0 2581 1048

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย พระราม 2

179/10 ถนนท่าข้าม แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2408 4850-1
โทรสาร 0 2408 4852

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ประชานิเวศน์

3/1 ห้อง A1 ประชานิเวศน์ 1 สแควร์
โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-1
โทรสาร 0 2591 9182

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย วงเวียนใหญ่

388 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2437 8730-1
โทรสาร 0 2437 8732

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย สุขุมวิท 101/1

1 ห้อง 101 ซอยวชิรธรรมสาธิต 23 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2397 0736-7
โทรสาร 0 2397 0738

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางแค

100/2 หมู่ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2413 3504-5
โทรสาร 0 2413 3503

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย พระประแดง

265/2 หมู่ที่ 17 ถนนนครเขื่อนขันธ์ ต�ำบลบางพึ่ง
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2464 2471
โทรสาร 0 2464 2472
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สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ลาดกระบัง

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ธัญบุรี คลอง 6

2654/39 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2327 0384–5
โทรสาร 0 2327 0386

40/67 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองหก
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2577 1383-4
โทรสาร 0 2577 1385

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ถนนจันทน์

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย หนองจอก

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย หนองแขม

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย นาคนิวาส-ลาดพร้าว

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ตลาดไท

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ก�ำแพงแสน

34 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2212 8670–1
โทรสาร 0 2212 8672
1711 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2421 7570-1
โทรสาร 0 2421 7572

1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2548 2797-8
โทรสาร 0 2548 2799
2 ห้อง 104 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2538 5073, 0 2538 5083
โทรสาร 0 2538 5421

31/26 ตลาดไท หมู่ที่ 9 ต�ำบลคลองหนึ่ง
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2516 4035-6
โทรสาร 0 2516 4037

111/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลก�ำแพงแสน
อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3430 0637-8
โทรสาร 0 3430 0639

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีย่าน

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย กล้วยน�้ำไท

664 อาคารห้างสรรพสินค้าเอดิสัน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2241 7363-4
โทรสาร 0 2241 7365

4062 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2249 3517, 0 2249 5165
โทรสาร 0 2249 5236
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สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บ้านแพ้ว (สมุทรสาคร)

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย บางพลี

345/6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลหลักสาม
อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3448 0300-1
โทรสาร 0 3448 0301

200/60 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางเสาธง
อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2181 7971-2
โทรสาร 0 2181 7973

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย พระโขนง

สาขาสิ นเชื่อเพื่ อรายย่ อย
(ต่างจ ังหว ัด)

28/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2130 7625-6
โทรสาร 0 2130 7626

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 45
49/765 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 45 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2532 2285-6
โทรสาร 0 2532 2286

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ถนนพระยาสุเรนทร์

785 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2136 6842-3
โทรสาร 0 2136 6843

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย ห้วยขวาง

1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 2275 5245-6
โทรสาร 0 2275 5246

ภาคเหนื อ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงใหม่

265/4 ถนนช้างเผือก ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5321 6238-9
โทรสาร 0 5321 6237

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย สันก�ำแพง

108/46 หมู่ที่ 3 ต�ำบลต้นเปา
อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5333 9474-5
โทรสาร 0 5333 9476

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย แม่ริม (เชียงใหม่)

399/93 หมู่ที่ 1 ต�ำบลริมใต้
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5311 1651
โทรสาร 0 5311 1652

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย หนองหอย (เชียงใหม่)

332/3 ถนนล�ำพูน ต�ำบลวัดเกต
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5311 1639
โทรสาร 0 5311 1638
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ฝาง (เชียงใหม่)
661/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5345 1349
โทรสาร 0 5345 1348
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงราย
180/24 หมู่ที่ 12 ต�ำบลรอบเวียง
อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5371 9056-7
โทรสาร 0 5371 9058
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สาย (เชียงราย)
2/5 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเวียงพางค�ำ
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5373 1481-2
โทรสาร 0 5373 1483

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำพูน
182/2 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเวียงยอง
อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน 51000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5309 6182-4
โทรสาร 0 5309 6184
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พะเยา
112 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลแม่ต�๋ำ
อ�ำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5443 1029-30
โทรสาร 0 5443 1028
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เชียงค�ำ (พะเยา)
85/2 หมู่ที่ 15 ต�ำบลหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา 56110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5443 0970
โทรสาร 0 5443 0971

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เทิง (เชียงราย)
193/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเวียง
อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5372 7293
โทรสาร 0 5372 7294

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แพร่
96/15 ถนนช่อแฮ ต�ำบลในเวียง
อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5453 1352-5
โทรสาร 0 5453 1351

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล�ำปาง
357/42 ถนนบุญวาทย์ (ฉัตรไชย) ต�ำบลสวนดอก
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 52100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5422 5300-3
โทรสาร 0 5422 5304

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุตรดิตถ์
1/19 ถนนเจริญธรรม ต�ำบลท่าอิฐ
อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5541 6541, 0 5541 6543
โทรสาร 0 5541 6542

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เกาะคา (ล�ำปาง)
291/1 หมู่ที่ 7 ต�ำบลศาลา อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง 52130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5426 0348
โทรสาร 0 5426 0347
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ภาคกลาง

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อ่างทอง
49/9 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ต�ำบลย่านซื่อ
อ�ำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3561 2050, 0 3561 2052
โทรสาร 0 3561 2051
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อยุธยา
94/6 หมู่ที่ 6 ต�ำบลไผ่ลิง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3534 5666, 0 3534 5668
โทรสาร 0 3534 5667
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครหลวง (อยุธยา)
84/16 หมู่ที่ 4 ต�ำบลนครหลวง
อ�ำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3538 1971-2
โทรสาร 0 3538 1972
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประตูน�้ำพระอินทร์
92/71-72 หมู่ที่ 7 ต�ำบลเชียงรากน้อย
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3535 4194, 0 3535 4235
โทรสาร 0 3535 4380
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เสนา (อยุธยา)
401/1 ถนนทักษิณเสนา (ก) ต�ำบลเสนา
อ�ำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3524 6400
โทรสาร 0 3524 6401

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ก�ำแพงเพชร
91/4 ถนนราษฎร์รวมใจ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5571 3101-4
โทรสาร 0 5571 3105
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สลกบาตร (ก�ำแพงเพชร)
1497/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสลกบาตร
อ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร 62130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5574 1865
โทรสาร 0 5574 1864
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลพบุรี
43/3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6642-3
โทรสาร 0 3642 1992
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย โคกส�ำโรง (ลพบุรี)
16 ถนนประชาวิถี ต�ำบลโคกส�ำโรง
อ�ำเภอโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6815
โทรสาร 0 3677 6814
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัฒนานิคม (ลพบุรี)
162/14 หมู่ที่ 1 ต�ำบลดีลัง อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6848
โทรสาร 0 3677 6847
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครนายก
74/142 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านใหญ่
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3731 4247-9
โทรสาร 0 3731 4249
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครชัยศรี (นครปฐม)
97/19 หมู่ 2 ต�ำบลบางกระเบา
อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3431 0326
โทรสาร 0 3431 0327
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครสวรรค์
49/39 หมู่ที่ 5 ต�ำบลนครสวรรค์ตก
อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5688 2133-4
โทรสาร 0 5688 2135

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชนแดน (เพชรบูรณ์)
78 หมู่ที่ 12 ต�ำบลชนแดน อ�ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5671 3386
โทรสาร 0 5671 3387
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิจิตร
20/277 ถนนสระหลวง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5661 1251, 0 5661 1253
โทรสาร 0 5661 1252

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ลาดยาว (นครสวรรค์)
80 หมู่ที่ 6 ต�ำบลลาดยาว อ�ำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5627 1390
โทรสาร 0 5627 1389

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตะพานหิน (พิจิตร)
1 ถนนสันติพลาราม ต�ำบลตะพานหิน
อ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5661 9709
โทรสาร 0 5661 9708

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพชรบูรณ์
19/23 ถนนเกตุปัญญา ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5672 1219, 0 5672 1419
โทรสาร 0 5672 1243

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พิษณุโลก
371/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5525 2804-5
โทรสาร 0 5525 2803

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หล่มสัก (เพชรบูรณ์)
124/24 ถนนคชเสนีย์ ต�ำบลหล่มสัก
อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5671 3340-1
โทรสาร 0 5671 3341

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สมุทรสงคราม
130/2 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง ต�ำบลแม่กลอง
อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3475 6770, 0 3475 6772
โทรสาร 0 3475 6771

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บึงสามพัน (เพชรบูรณ์)
121/34 ต�ำบลซับสมอทอด
อ�ำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5671 3396-7
โทรสาร 0 5671 3397

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระบุรี
173/39 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลปากเพรียว
อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3622 0861-2
โทรสาร 0 3622 0863
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มวกเหล็ก (สระบุรี)
168/25 หมู่ที่ 3 ต�ำบลมวกเหล็ก
อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3634 0470
โทรสาร 0 3634 0471

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ดอนเจดีย์ (สุพรรณบุรี)
999/110 หมู่ที่ 5 ต�ำบลดอนเจดีย์
อ�ำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3552 8513
โทรสาร 0 3552 8514

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองแค (สระบุรี)
93/14 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ต�ำบลหนองแค
อ�ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3634 0469
โทรสาร 0 3634 0468

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สองพี่น้อง (สุพรรณบุรี)
90/15 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ต�ำบลสองพี่น้อง
อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3552 8424-5
โทรสาร 0 3552 8425

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สิงห์บุรี
154/165 ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3651 0350, 0 3651 0348
โทรสาร 0 3651 0349

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อู่ทอง (สุพรรณบุรี)
732 หมู่ที่ 6 ต�ำบลอู่ทอง อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3552 4072
โทรสาร 0 3552 4073

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุโขทัย
19/1 ถนนสิงหวัฒน์ ต�ำบลธานี
อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5561 5658-9
โทรสาร 0 5561 5659

ภาคตะว ันออกเฉี ยงเหนื อ

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สวรรคโลก (สุโขทัย)
92/9 ถนนจรดวิถีถ่อง ต�ำบลเมืองสวรรคโลก
อ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5564 3191
โทรสาร 0 5564 3192
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุพรรณบุรี
56/2 ถนนเณรแก้ว ต�ำบลท่าพี่เลี้ยง
อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3544 6548-9
โทรสาร 0 3552 3200

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อ�ำนาจเจริญ
560/2 หมู่ท่ี 13 ต�ำบลบุ่ง อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 37000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4552 5821-2
โทรสาร 0 4552 5822
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บึงกาฬ
218/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบึงกาฬ
อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4249 0762-3
โทรสาร 0 4249 1545

193

รายงานประจ�ำปี 2561

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บุรีรัมย์
112 ถนนจิระ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4461 3444, 0 4461 3433
โทรสาร 0 4461 3466
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นางรอง (บุรีรัมย์)
214/7 ถนนประชาสันติสุข ต�ำบลนางรอง
อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4463 4528
โทรสาร 0 4463 4529
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชัยภูมิ
293/63 ถนนยุติธรรม ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4481 1404, 0 4481 1406
โทรสาร 0 4481 1405
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แก้งคร้อ (ชัยภูมิ)
456/3 หมู่ที่ 9 ต�ำบลช่องสามหมอ
อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4405 6860
โทรสาร 0 4405 6861
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาฬสินธุ์
18/12 ถนนทุ่งศรีเมือง ต�ำบลกาฬสินธุ์
อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4381 1351, 0 4381 1358
โทรสาร 0 4381 1356
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ขอนแก่น
381/49 หมู่ที่ 17 ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4346 8808-9
โทรสาร 0 4346 8810

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมแพ (ขอนแก่น)
92/5 หมู่ที่ 15 ต�ำบลชุมแพ อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4331 3099-102
โทรสาร 0 4331 3096
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พล (ขอนแก่น)
127/1 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลเมืองพล
อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4342 4398-9
โทรสาร 0 4342 4399
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ถนนกสิกรทุ่งสร้าง (ขอนแก่น)
279/27 หมู่ที่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4342 4370-1
โทรสาร 0 4342 4372
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เลย
83/2 ถนนเจริญรัฐ ต�ำบลกุดป่อง
อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4281 5476-7
โทรสาร 0 4281 5478
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มหาสารคาม
157/2 ถนนถีนานนท์ ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4371 0811, 0 4371 0813
โทรสาร 0 4371 0812
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พยัคฆภูมิพิสัย (มหาสารคาม)
30 หมู่ที่ 1 ต�ำบลปะหลาน
อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4375 0615
โทรสาร 0 4375 0614

194

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย มุกดาหาร
89/8 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต�ำบลศรีบุญเรือง
อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4261 4030-1
โทรสาร 0 4261 4034

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา)
2/32 ซอยมิตรภาพ 15 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4421 1831-2
โทรสาร 0 4421 1833

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครพนม
130/1 ถนนนิตโย ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4253 0772-3
โทรสาร 0 4253 0773

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองบัวล�ำภู
102/1 หมู่ที่ 10 ถนนอุดรธานี-เลย ต�ำบลล�ำภู
อ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4231 5415
โทรสาร 0 4231 5414

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นาแก (นครพนม)
600/4 หมู่ที่ 8 ต�ำบลนาแก
อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4253 0758-9
โทรสาร 0 4253 0759

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หนองคาย
148/34 หมู่ที่ 3 ต�ำบลมีชัย อ�ำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4241 4041, 0 4241 4043
โทรสาร 0 4241 4042

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บัวใหญ่ (นครราชสีมา)
11/42 ถนนเทศบาล 4 ต�ำบลบัวใหญ่
อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4491 3707, 0 4491 3709
โทรสาร 0 4491 3708

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร้อยเอ็ด
56/2 ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4351 6711, 0 4351 8237
โทรสาร 0 4351 8236

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากช่อง (นครราชสีมา)
939/19 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4431 6801-2
โทรสาร 0 4431 6803

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สกลนคร
218/23 ถนนรัฐพัฒนา ต�ำบลธาตุเชิงชุม
อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4271 2511, 0 4271 3404
โทรสาร 0 4271 6404

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปักธงชัย (นครราชสีมา)
260/2 หมู่ที่ 12 ต�ำบลเมืองปัก
อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4493 8766-7
โทรสาร 0 4493 8767

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พังโคน (สกลนคร)
56/12 หมู่ที่ 1 ต�ำบลพังโคน อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4270 7530
โทรสาร 0 4270 7529
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีสะเกษ
983/69 ถนนกวงเฮง ต�ำบลเมืองใต้
อ�ำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4561 3317-8
โทรสาร 0 4561 3319

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุดรธานี
213 ถนนอุดรดุษฎี ต�ำบลหมากแข้ง
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4224 2555, 0 4224 1347-8
โทรสาร 0 4224 2504

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กันทรลักษ์ (ศรีสะเกษ)
62/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลน�้ำอ้อม
อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4582 6530
โทรสาร 0 4582 6531

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุดร (บ้านจั่น)
844/4 ถนนทหาร (ดงวัด) ต�ำบลหมากแข้ง
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4221 1657, 0 4221 1659
โทรสาร 0 4221 1658

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุรินทร์
142/4 ถนนสนิทนิคมรัฐ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4451 3232, 0 4451 3113
โทรสาร 0 4451 3233

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ยโสธร
361 ถนนวิทยะธ�ำรงค์ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4575 6635
โทรสาร 0 4575 6634

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อุบลราชธานี
234/1 หมู่ที่ 18 ต�ำบลขามใหญ่
อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4531 4421-2
โทรสาร 0 4531 4423

ภาคตะว ันออก

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เดชอุดม (อุบลราชธานี)
904 หมู่ที่ 24 ต�ำบลเมืองเดช
อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4525 1713
โทรสาร 0 4525 1724
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย วารินช�ำราบ (อุบลราชธานี)
102/6 ถนนสถลมาร์ค ต�ำบลวารินช�ำราบ
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 4521 0885
โทรสาร 0 4521 0884

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ฉะเชิงเทรา
560/3 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3851 2090-1
โทรสาร 0 3851 2092
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)
1147/32 หมู่ 1 ต�ำบลพนมสารคาม
อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3808 8499
โทรสาร 0 3808 8498
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันทบุรี
87/2 ถนนมหาราช ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3932 1578-9
โทรสาร 0 3932 0809

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทยา
509/78 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3841 0234-5
โทรสาร 0 3841 0238

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ห้วยสะท้อน (จันทบุรี)
247 หมู่ที่ 3 ต�ำบลทุ่งเบญจา อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3948 0637
โทรสาร 0 3948 0638

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พนัสนิคม (ชลบุรี)
25/5 ถนนจารุวร ต�ำบลพนัสนิคม
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3819 9162-3
โทรสาร 0 3819 9163

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชลบุรี
112/36 หมู่ที่ 1 ถนนพระยาสัจจา ต�ำบลเสม็ด
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3828 6986-7
โทรสาร 0 3828 6985
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านบึง (ชลบุรี)
8 ถนนวิฑูรย์ด�ำริ ต�ำบลบ้านบึง
อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3819 9667-8
โทรสาร 0 3819 9668
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ดอนหัวฬ่อ (ชลบุรี)
87/35 หมู่ที่ 5 ต�ำบลดอนหัวฬ่อ
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3819 5015
โทรสาร 0 3819 5014
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เนินพลับหวาน (พัทยา)
42/230 หมู่ที่ 5 ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3819 6522
โทรสาร 0 3819 6523

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พานทอง (ชลบุรี)
1/2 หมู่ท่ี 3 ต�ำบลพานทอง อ�ำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3819 8515
โทรสาร 0 3819 8516
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สัตหีบ
426/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3843 9192-3
โทรสาร 0 3843 9194
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีราชา
399/10 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต�ำบลหนองขาม
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3848 1003-4
โทรสาร 0 3848 1005
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปราจีนบุรี
64/20 ถนนปราจีนตคาม ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3721 1990, 0 3721 1992
โทรสาร 0 3721 1991
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กบินทร์บุรี (ปราจีนบุรี)
1051 หมู่ที่ 8 ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3721 0606
โทรสาร 0 3721 0605

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-แกลง
99/9 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลทางเกวียน
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3867 7123, 0 3867 7102
โทรสาร 0 3867 7101

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ศรีมหาโพธิ
633/28 หมู่ที่ 10 ต�ำบลท่าตูม
อ�ำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3748 0949-50
โทรสาร 0 3748 0948

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู่ที่ 5 ต�ำบลปลวกแดง
อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3802 5979-80
โทรสาร 0 3802 5978

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระยอง
144/49 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลท่าประดู่
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3862 2900-2
โทรสาร 0 3862 2904

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สระแก้ว
70/1 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลสระแก้ว
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3742 1890, 0 3742 1896
โทรสาร 0 3742 1894

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านฉาง (ระยอง)
50/15 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3801 7669
โทรสาร 0 3801 7668
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านเพ (ระยอง)
207/5 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3801 6539
โทรสาร 0 3801 6546
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นิคมพัฒนา (ระยอง)
239/22 หมู่ที่ 1 ต�ำบลนิคมพัฒนา
อ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3802 9175-6
โทรสาร 0 3802 9176

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย อรัญประเทศ
200/5 หมู่ท่ี 2 ถนนธนะวิถี ต�ำบลบ้านใหม่หนองไทร
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3724 7517-8
โทรสาร 0 3723 1572
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตราด
14 ถนนเทอดจรัส ต�ำบลบางพระ
อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3951 0215-6
โทรสาร 0 3951 0216
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ภาคตะว ันตก

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาญจนบุรี
250/2 ถนนแสงชูโต ต�ำบลบ้านเหนือ
อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3451 5234, 0 3451 5317
โทรสาร 0 3451 5318
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่ามะกา (กาญจนบุรี)
269/7 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่าเรือ
อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3454 0451
โทรสาร 0 3454 0452
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพชรบุรี
15 ถนนสุรินทร์ฤาชัย ต�ำบลท่าราบ
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3240 1756-7
โทรสาร 0 3240 1758
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชะอ�ำ
388/23 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลชะอ�ำ
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3247 2773-4
โทรสาร 0 3247 2775
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่ายาง (เพชรบุรี)
286/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่ายาง
อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3247 3473
โทรสาร 0 3247 3474

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ประจวบคีรีขันธ์
179 ถนนพิทักษ์ชาติ ต�ำบลประจวบคีรขี ันธ์
อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3260 3466, 0 3260 3464
โทรสาร 0 3260 3465
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หัวหิน
11/194 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3251 1657-8
โทรสาร 0 3251 1659
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปราณบุรี
73/15 หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขาน้อย
อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3262 1502-3
โทรสาร 0 3262 1504
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กุยบุรี (ประจวบคีรีขันธ์)
235/44 หมู่ที่ 1 ต�ำบลกุยบุรี
อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3264 6580-1
โทรสาร 0 3264 6581
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บางสะพาน
87/12 หมู่ที่ 1 ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3269 1176-7
โทรสาร 0 3269 1178
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ราชบุรี
286/34 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3232 1225-6
โทรสาร 0 3232 1227
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย บ้านโป่ง (ราชบุรี)
5/2 ถนนแสงชูโต ต�ำบลบ้านโป่ง
อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3222 2682, 0 3222 2680
โทรสาร 0 3222 2681
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ด�ำเนินสะดวก (ราชบุรี)
277/4 หมู่ที่ 8 ต�ำบลด�ำเนินสะดวก
อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3272 0391
โทรสาร 0 3272 0392
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย โพธาราม (ราชบุรี)
99/3 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ต�ำบลโพธาราม
อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3272 0358-9
โทรสาร 0 3272 0359
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ปากท่อ (ราชบุรี)
562/22 หมู่ที่ 1 ต�ำบลปากท่อ อ�ำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 3227 0441-2
โทรสาร 0 3227 0442
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตาก
399/2 ถนนมหาดไทยบ�ำรุง ต�ำบลระแหง
อ�ำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5551 2210-11
โทรสาร 0 5551 2212
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย แม่สอด (ตาก)
64/1 ถนนประสาทวิถี ต�ำบลแม่สอด
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 5553 3673-4
โทรสาร 0 5553 3675

ภาคใต ้

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ชุมพร
64/2 หมู่ที่ 11 ต�ำบลวังไผ่ อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7751 0815-6
โทรสาร 0 7765 8561
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หลังสวน (ชุมพร)
6/20 ถนนหมู่บ้านอวยชัย ต�ำบลขันเงิน
อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7754 1244, 0 7754 1232
โทรสาร 0 7754 1235
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สวี (ชุมพร)
24/3 หมู่ที่ 5 ต�ำบลนาโพธิ์ อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7763 0200
โทรสาร 0 7763 0201
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่าแซะ (ชุมพร)
270/2 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม-ท่าแซะ ฝั่งซ้าย
ต�ำบลท่าแซะ อ�ำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7761 3669
โทรสาร 0 7761 3668
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กระบี่
238/11 ถนนมหาราช ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7562 0213-4
โทรสาร 0 7562 0215
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย นครศรีธรรมราช
132/5 ถนนนคร-ปากพนัง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7544 6025-6
โทรสาร 0 7544 6028
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย จันดี (นครศรีธรรมราช)
450/1 ต�ำบลจันดี อ�ำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7535 5480, 0 7535 5918
โทรสาร 0 7535 5918
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ร่อนพิบูลย์ (นครศรีธรรมราช)
241/2 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหินตก
อ�ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7544 1033-4
โทรสาร 0 7544 1034

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พังงา
202/1 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลท้ายช้าง
อ�ำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7641 0123
โทรสาร 0 7641 0122
สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตะกั่วป่า (พังงา)
6/51 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางนายสี อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7641 0161
โทรสาร 0 7641 0162

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สิชล (นครศรีธรรมราช)
148/3 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสิชล อ�ำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7553 5380, 0 7553 5382
โทรสาร 0 7553 5381

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย พัทลุง
230/4 หมู่ที่ 2 ต�ำบลเขาเจียก
อ�ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7460 6402, 0 7460 6404
โทรสาร 0 7460 6411

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ท่าศาลา (นครศรีธรรมราช)
274/43 หมู่ที่ 1 ต�ำบลท่าศาลา
อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7545 0901, 0 7545 0903
โทรสาร 0 7545 0902

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ภูเก็ต
32/174 ถนนพูนผล ต�ำบลตลาดเหนือ
อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7635 5333
โทรสาร 0 7634 5845

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งสง
42/3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ต�ำบลปากแพรก
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7542 1085-6
โทรสาร 0 7542 0945

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ห้าแยกฉลอง (ภูเก็ต)
26/152 หมู่ที่ 9 ต�ำบลฉลอง อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7654 0723-4
โทรสาร 0 7654 0724

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ทุ่งใหญ่ (นครศรีธรรมราช)
112/2 หมู่ที่ 2 ถนนหลักช้าง ต�ำบลท่ายาง
อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7545 0762
โทรสาร 0 7545 0763

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สี่แยกท่าเรือ (ภูเก็ต)
114/51 หมู่ที่ 5 ต�ำบลศรีสุนทร
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7637 9677
โทรสาร 0 7637 9675
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ระนอง
999/18 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ต�ำบลเขานิเวศน์ อ�ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7782 8392-3
โทรสาร 0 7782 8394

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ไชยา (สุราษฎร์ธานี)
560/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลตลาดไชยา อ�ำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7731 3800
โทรสาร 0 7731 3801

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สตูล
30/12 ถนนสตูลธานี ต�ำบลพิมาน
อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7474 0631
โทรสาร 0 7474 0632

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย กาญจนดิษฐ์ (สุราษฎร์ธานี)
210/ 6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลกะแดะ
อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7731 3832-3
โทรสาร 0 7731 3833

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สงขลา
155 ถนนทะเลหลวง ต�ำบลบ่อยาง
อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7430 0840-1
โทรสาร 0 7430 0842

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เกาะสมุย
11/6 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่น�้ำ อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7733 2807-8
โทรสาร 0 7733 2806

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย หาดใหญ่
26/22 ถนนราษฎร์ยินดี ต�ำบลหาดใหญ่
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย เวียงสระ (สุราษฎร์ธานี)
468 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านส้อง
อ�ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7736 1045
โทรสาร 0 7736 1046

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สะเดา (สงขลา)
42 ถนนรวมใจ ต�ำบลสะเดา อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7453 6230
โทรสาร 0 7453 6231

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ตรัง
59/45 ถนนห้วยยอด ต�ำบลทับเที่ยง
อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7559 0411-2
โทรสาร 0 7559 0413

สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย สุราษฎร์ธานี
159/27 ถนนศรีวิชัย ต�ำบลมะขามเตี้ย
อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
โทรศัพท์ 0 7727 5678-79
โทรสาร 0 7727 5680
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สำ�นักงานนาโนเครดิต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดยิ่งเจริญ
651 ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441-2
โทรสาร 0 2347 0443
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดลุงเพิ่ม (วิภาวดี 22)
222 ซอยทองหล่อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2275 5245-6
โทรสาร 0 2275 5246
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดโกสุมรวมใจ
312/3 ตลาดโกสุมรวมใจ ถนนโกสุมรวมใจ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2583 5615-6
โทรสาร 0 2583 5617
ส�ำนักงานนาโนเครดิต พาหุรัด
95/103-106 อาคารตลาดพาหุรัด ถนนตรีเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2437 8730-1
โทรสาร 0 2437 8732
ส�ำนักงานนาโนเครดิต รามค�ำแหง 2
197/ 199/ 201/ 203/ 205 นัมเบอร์วันพลาซ่า
ถนนรามค�ำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2397 0736-7
โทรสาร 0 2397 0738

ส�ำนักงานนาโนเครดิต วัน แอท โบ๊เบ๊
299 ถนนด�ำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2433 7406-7
โทรสาร 0 2433 7408
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สามแยกพระสมุทรเจดีย์
107/11 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลปากคลองบางปลากด
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2464 2471
โทรสาร 0 2464 2472
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดนิคมฯ บางปู
548 ตลาดสดนิคมฯ บางปู หมู่ที่ 6 ถนนพุทธรักษา ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2702 7049-50
โทรสาร ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดน�ำชัย
127 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2327 0384–5
โทรสาร 0 2327 0386
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ล�ำลูกกา คลอง 8
9/18 อาคารตลาดเจริญกัลป์ หมู่ที่ 5 ต�ำบลล�ำลูกกา
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2531 5236-7
โทรสาร 0 2531 5238
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดกระทุ่มแบน
1345/14 ถนนสุคนธวิท ต�ำบลตลาดกระทุ่มแบน
อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3442 5802-3
โทรสาร 0 3442 4520

รายงานประจ�ำปี 2561
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต เมืองทองธานี
101-101/1 ถนนป๊อปปูล่า
ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2583 5615-6
โทรสาร 0 2583 5617

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดศาลายา
139/32 หมู่ที่ 5 ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2431 2590-92
โทรสาร 0 2431 2589

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอุดมทรัพย์
89/85 ตลาดอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 1 ถนนสาย 346
ต�ำบลคูขวาง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2581 1046-7
โทรสาร 0 2581 1048

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบวรร่มเกล้า
123/23 ตลาดบวรร่มเกล้า ซอยเคหะร่มเกล้า 1/3
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2540 0190-2
โทรสาร 0 2540 0193

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดทิพย์เกสร
99/71 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2327 0384-5
โทรสาร 0 2327 0386

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเอกเซ็นเตอร์
16/24 หมู่ที่ 11 ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3535 4194, 0 3535 4235
โทรสาร 0 3535 4380

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอ่อนนุช 58
1932 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2397 0736-7
โทรสาร 0 2397 0738

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดคลอง 16
20/8 หมู่ที่ 18 แขวงดอนฉิมพลี
อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2548 2797-8
โทรสาร 0 2548 2799

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดป้าคี
49/5 หมู่ที่ 5 ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2408 4850-1
โทรสาร 0 2408 4852
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ลาดพร้าว-วังหิน
760 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-1
โทรสาร 0 2591 9182

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ประตูน�้ำ
ห้องเลขที่ 127 ชั้น 1 อาคารกรุงทองพลาซ่า 2
833 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2275 5245-6
โทรสาร 0 2275 5246
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบางเลน
116 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3430 0637-8
โทรสาร 0 3430 0639

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
25/7 หมู่ที่ 1 ต�ำบลคลองอุดมชลจร
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2548 2797-8
โทรสาร 0 2548 2799

ส�ำนักงานนาโนเครดิต สรงประภา
8/2 ซอยสรงประภา 9 ถนนสรงประภา
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดโพธิ์แจ้เซ็นเตอร์
24/310 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางน�้ำจืด
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2415 5644-5
โทรสาร 0 2415 5646

ส�ำนักงานนาโนเครดิต สายใต้ ใหม่
89 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2433 7406-7
โทรสาร 0 2433 7407

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ดอนตูม
129/19 หมู่ที่ 1 ต�ำบลสามง่าม อ�ำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม 73150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3421 9695-8, 0 3427 1231-2
โทรสาร 0 3421 9699

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ศิริราช
839/1-2 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2433 7406-7
โทรสาร 0 2433 7407

ส�ำนักงานนาโนเครดิต สีลม
ห้องเลขที่ 40 อาคารตรีนิตี้มอลล์ 1
425/128 ซอยสิริจุลเสวก ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2212 8670–1
โทรสาร 0 2212 8672

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสี่แยกบางนา
47/10 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2702 7049-50
โทรสาร 0 2730 9159

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ท่าทราย
304/237 ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2591 9180-1
โทรสาร 0 2591 9182

ส�ำนักงานนาโนเครดิต คู้บอน 27
4 ซอยคู้บอน 27 แยก 24 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2347 0441-2
โทรสาร 0 2347 0443
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บางบัวทอง
59/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลโสนลอย
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2595 0420-2
โทรสาร 0 2595 0423

รายงานประจ�ำปี 2561

ส�ำนักงานนาโนเครดิต เซียร์รังสิต
ห้อง F001 อาคารศูนย์การค้า รังสิตอาเขต
68/3 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคูคต
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2567 0060-2
โทรสาร 0 2567 0063
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เซ็นเตอร์วัน
ห้อง 99 ชั้น G อาคารเซ็นเตอร์วัน ช้อปปิ้ง พลาซ่า
1 ซอยเลิศปัญญา ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2275 5245-6
โทรสาร 0 2275 5246
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสนามหลวง 2
195/1 หมู่ที่ 1 อาคารรัฐประชามาร์เก็ต
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2421 7570-1
โทรสาร 0 2421 7572
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดนัดชุมชน
17/1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลล�ำโพ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
วันเวลาท�ำการ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2595 0420 -22
โทรสาร 0 2595 0423
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดพัฒนาการ
174 ซอยพัฒนาการ 70 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วันเวลาท�ำการ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2318 2673-4
โทรสาร 0 2318 2674
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยสมบูรณ์
58 หมู่ที่ 4 ต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2516 4035-6
โทรสาร 0 2516 4037
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเซฟเซ็นเตอร์
42/30-42/34 หมู่ที่ 18 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2413 3504-5
โทรสาร 0 2413 3503
ส�ำนักงานนาโนเครดิต หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
45 ถนนนักกีฬาแหลมทอง แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2377 2985-6
โทรสาร 0 2377 2940
ส�ำนักงานนาโนเเครดิต ตลาดน�ำไทย (บางพลี)
99/5 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบางพลีน้อย
อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2181 7971-2
โทรสาร 0 2181 7973
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดไทยรุ่งทิพย์ (สมุทรปราการ)
536/1 ตลาดไทยรุ่งทิพย์ หมู่ที่ 11 ต�ำบลคลองด่าน
อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2181 7971-2
โทรสาร 0 2181 7973
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดใหม่เรวดี
543/34 ถนนเรวดี ต�ำบลตลาดขวัญ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2526 8524-5
โทรสาร 0 2526 8540

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ�ำกัด (มหาชน)

สำ�นักงานนาโนเครดิต
(ต่างจังหวัด)
ภาคเหนื อ

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดแม่เหียะ
32 หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5321 6238-9
โทรสาร 0 5321 6237
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดห้วยไคร้ (แม่สาย)
282 หมู่ที่ 7 ต�ำบลห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5373 1481-2
โทรสาร 0 5373 1483
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ห้างฉัตร (ล�ำปาง)
103/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลห้างฉัตร อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง 52190
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5422 5300-3
โทรสาร 0 5422 5304
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดกลางเวียง (เชียงราย)
428 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5371 9056-7
โทรสาร 0 5371 9058
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดวังทองสามัคคี (พิษณุโลก)
504/5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลวังทอง อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5525 2804-5
โทรสาร 0 5525 2803
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต พาน (เชียงราย)
852 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเมืองพาน อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5371 9056-7
โทรสาร 0 5371 9058
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสมหวัง (ก�ำแพงเพชร)
23/1 หมู่ที่ 12 ต�ำบลป่าพุทรา อ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดก�ำแพงเพชร 62130
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5574 1864-5
โทรสาร 0 5574 1864
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดราษฎร์ธรรมาภรณ์ (พิษณุโลก)
569/3 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางระก�ำ
จังหวัดพิษณุโลก 65140
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5525 2804-5
โทรสาร 0 5525 2803
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สูงเม่น (แพร่)
2/11 หมู่ที่ 4 ต�ำบลดอนมูล อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5453 1352-5
โทรสาร 0 5453 1351
ส�ำนักงานนาโนเครดิต สี่แยกวังสีสูบ (อุตรดิตถ์)
7/15 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลงิ้วงาม อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5541 6541, 0 5541 6543
โทรสาร 0 5541 6542
ส�ำนักงานนาโนเครดิต พบพระ (ตาก)
22/6 หมู่ที่ 15 ต�ำบลช่องแคบ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5553 3673-4
โทรสาร 0 5553 3675
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดอ�ำนาจบ้านแซม ป่าซาง (ล�ำพูน)
109 หมู่ที่ 2 ต�ำบลม่วงน้อย อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน 51120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5309 6182-4
โทรสาร 0 5309 6184
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีโสภณ 2 สามง่าม (พิจิตร)
354 หมู่ที่ 13 ต�ำบลสามง่าม อ�ำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 5661 1251, 0 5661 1253
โทรสาร 0 5661 1252
ภาคกลาง

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสี่ขวาพัฒนา (อยุธยา)
268/14 หมู่ที่ 7 ต�ำบลล�ำตาเสา
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3534 5666, 0 3534 5668
โทรสาร 0 3534 5667
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดพุทธบูชา (สระบุรี)
167 หมู่ที่ 7 ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี 18120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3677 6642-3
โทรสาร 0 3642 1992
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดท่าเรือ (อยุธยา)
433/4 ถนนเลียบแม่น�้ำป่าสัก ต�ำบลท่าเรือ
อ�ำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3538 1971-2
โทรสาร 0 3538 1972

ส�ำนักงานนาโนเครดิต
ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด (เพชรบุรี)
91 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบ้านลาด อ�ำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3240 1756-7
โทรสาร 0 3240 1758
ส�ำนักงานนาโนเครดิต การเคหะ (สระบุรี)
789/632 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลปากเพรียว
อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3622 0861-2
โทรสาร 0 3622 0863
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่จู (สุพรรณบุรี)
705 หมู่ที่ 2 ต�ำบลสามชุก อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3552 8513
โทรสาร 0 3552 8514
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดขุนแผน (นครปฐม)
29/49 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลท่าตลาด อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
วันเวลาท�ำการ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 2431 2590-2
โทรสาร 0 2431 2589
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ลูกแก (กาญจนบุรี)
20 หมู่ที่ 6 ต�ำบลดอนขมิ้น อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3222 2680, 0 3222 2682
โทรสาร 0 3222 2681
ส�ำนักงานนาโนเครดิต พนมทวน (กาญจนบุรี)
5 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3451 5234, 0 3451 5317
โทรสาร 0 3451 5318
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ภาคตะว ันออก

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบ่อวินพลาซ่า (ศรีราชา)
271/364 หมู่ที่ 3 ต�ำบลบ่อวิน อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3848 1003-4
โทรสาร 0 3848 1005
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ระยอง)
88/14-15 ถนนเนินพยอม ต�ำบลมาบตาพุด
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
วันเวลาท�ำการ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3862 2900-2
โทรสาร 0 3862 2904
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ขลุง (จันทบุรี)
175/4 ถนนเทศบาลสาย 5 ต�ำบลขลุง อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3932 1578-9
โทรสาร 0 3932 0809
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดทวีพร (ระยอง)
910 หมู่ที่ 5 ต�ำบลเขาคันทรง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
วันเวลาท�ำการ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3802 5979-80
โทรสาร 0 3802 5978
ส�ำนักงานนาโนเครดิต วังน�้ำเย็น (สระแก้ว)
220/4 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลวังน�ำ้ เย็น อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3742 1890, 0 3742 1896
โทรสาร 0 3742 1894
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ่อทอง (ชลบุรี)
99/161 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3819 9162-3
โทรสาร 0 3819 9163

ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ้านนา (นครนายก)
88/1 หมู่ที่ 5 อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3731 4247-9
โทรสาร 0 3731 4249
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดบางพระ (ชลบุรี)
54/4 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3848 1003-4
โทรสาร 0 3848 1005
ส�ำนักงานนาโนเครดิต หนองชาก (ชลบุรี)
1/19 หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองชาก อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3819 9667-8
โทรสาร 0 3819 9668
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดวัดหนองเกตุน้อย (พัทยา)
36/11 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหนองปลาไหล
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3841 0234-5
โทรสาร 0 3841 0238
ส�ำนักงานนาโนเครดิต แสนตุ้ง (ตราด)
426/7 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแสนตุ้ง อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3951 0215-6
โทรสาร 0 3951 0216
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ้านค่าย (ระยอง)
130/5 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 2 ต�ำบลบ้านค่าย
อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3862 2900-2
โทรสาร 0 3862 2904
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต ท่าใหม่ (จันทบุรี)
26 ถนนเทศบาลสาย 9 ต�ำบลท่าใหม่
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 3948 0637-8
โทรสาร 0 3948 0638

ส�ำนักงานนาโนเครดิต หัวทะเล (นครราชสีมา)
296 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา ต�ำบลหัวทะเล
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4425 1456
โทรสาร 0 4434 2715

ภาคตะว ันออกเฉี ยงเหนื อ

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ศีขรภูมิ (สุรินทร์)
137-138 หมู่ที่ 2 ต�ำบลระแงง อ�ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4451 3232, 0-4451-3113
โทรสาร 0 4451 3233

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดประตูน�้ำ (ขอนแก่น)
456 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลเมืองเก่า
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4346 8808-9
โทรสาร 0 4346 8810
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดแม่สมบูรณ์ จอหอ (นครราชสีมา)
82 หมู่ที่ 3 ต�ำบลจอหอ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30310
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4421 1831-2
โทรสาร 0 4421 1833
ส�ำนักงานนาโนเครดิต บ้านทุ่ม (ขอนแก่น)
134/5 หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านทุ่ม
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4342 4370-1
โทรสาร 0 4342 4372
ส�ำนักงานนาโนเครดิต กุมภวาปี (อุดรธานี)
396/1 หมู่ที่ 13 ถนนแชแล ต�ำบลกุมภวาปี
อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4221 1657, 0 4221 1659
โทรสาร 0 4221 1658

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ล�ำปลายมาศ (บุรีรัมย์)
771 หมู่ที่ 9 ต�ำบลล�ำปลายมาศ
อ�ำเภอล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี ัมย์ 31130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4461 3444, 0 4461 3433
โทรสาร 0 4461 3466
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ยางตลาด (กาฬสินธุ์)
448 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลยางตลาด อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4381 1351, 0 4381 1358
โทรสาร 0 4381 1356
ส�ำนักงานนาโนเครดิต กันทรารมย์ (ศรีสะเกษ)
74/16 หมูท่ ี่ 13 ต�ำบลดูน อ�ำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4561 3317-8
โทรสาร 0 4561 3319
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ขุนหาญ (ศรีสะเกษ)
25 หมู่ที่ 12 ถนนสุขาภิบาล 1 ต�ำบลสิ
อ�ำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
โทรศัพท์ 0 4582 6530
โทรสาร 0 4582 6531
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ส�ำนักงานนาโนเครดิต สว่างแดนดิน (สกลนคร)
อาคารตลาดชุมชนเทศบาลต�ำบลสว่างแดนดิน
ตรงข้ามสนามบิน (เก่า) ห้องที่ 13 หมู่ที่ 1 ถนนพรหมศิริ
ต�ำบลสว่างแดนดิน อ�ำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.30 น. - 16.00 น.
โทรศัพท์ 0 4270 7530
โทรสาร 0 4270 7529
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมน�้ำใจชาวกลางดง (นครราชสีมา)
99/24 หมู่ที่ 3 ต�ำบลกลางดง อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4431 6801-2
โทรสาร 0 4431 6803
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เลิงนกทา (ยโสธร)
590 หมู่ที่ 13 ต�ำบลสามแยก อ�ำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.30 น. – 16.00 น.
โทรศัพท์ 0 4261 4030-1
โทรสาร 0 4261 4034
ส�ำนักงานนาโนเครดิต เสลภูมิ (ร้อยเอ็ด)
100 หมู่ที่ 1 ต�ำบลขวัญเมือง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 4351 6711, 0 4351 8237
โทรสาร 0 4351 8236
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ท่าบ่อ (หนองคาย)
367/3 หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าบ่อ อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
โทรศัพท์ 0 4241 4041, 0 4241 4043
โทรสาร 0 4241 4042
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ภูเขียว (ชัยภูมิ)
81/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลผักปัง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00 น. – 17.00 น.
โทรศัพท์ 0 4331 3099-102
โทรสาร 0 4331 3096

ภาคใต ้

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดนัดกรีนเวย์ หาดใหญ่
1406/3 ถนนกาญจนวณิชย์ ต�ำบลหาดใหญ่
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันเวลาท�ำการ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 15.30 น. – 19.00 น.
โทรศัพท์ 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดรวมพืชผล (นครศรีธรรมราช)
2/29 หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม ต�ำบลโพธิ์เสด็จ
อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7544 6023, 0 7544 6025-6, 0 7544 6210
โทรสาร 0 7544 6028
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดศรีท่าข้าม (สุราษฎร์ธานี)
37/18 ถนนจุลจอมเกล้า ต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7727 5678-9
โทรสาร 0 7727 5680
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเอื้ออารี ละแม (ชุมพร)
186 หมู่ที่ 7 ต�ำบลละแม อ�ำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร พุธ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7754 1232, 0 7754 1244
โทรสาร 0 7754 1235
ส�ำนักงานนาโนเครดิต รัตภูมิ (หาดใหญ่)
226 หมู่ท่ี 1 ต�ำบลก�ำแพงเพชร อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7423 5345, 0 7422 0803
โทรสาร 0 7422 0804

รายงานประจ�ำปี 2561

ส�ำนักงานนาโนเครดิต ย่านตาขาว (ตรัง)
61 หมู่ที่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต�ำบลย่านตาขาว
อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7559 0411-2
โทรสาร 0 7559 0413
ส�ำนักงานนาโนเครดิต อ่าวลึก (กระบี่)
117/1 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลอ่าวลึกเหนือ อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7562 0213-4
โทรสาร 0 7562 0215
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสมพร (พัทลุง)
92/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลแม่ขรี อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
วันเวลาท�ำการ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
โทรศัพท์ 0 7460 6402, 0 7460 6404
โทรสาร 0 7460 6411
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดเสริมสุข (ตรัง)
485 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลห้วยยอด
อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7559 0411-2
โทรสาร 0 7559 0413
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ตลาดสดละไม สมุย (สุราษฎร์ธานี)
136/32 หมู่ที่ 4 ต�ำบลมะเร็ต
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
วันเวลาท�ำการ จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7733 2807-8
โทรสาร 0 7733 2806
ส�ำนักงานนาโนเครดิต ขนอม (นครศรีธรรมราช)
194/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลขนอม อ�ำเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
วันเวลาท�ำการ จันทร์ อังคาร ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
โทรศัพท์ 0 7553 5380, 0 7553 5382
โทรสาร 0 7553 5381
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