ข้ อมู ลทางการเงิ นที่ สําคั ญ

02

44

Brand DNA
พั นธุ กรรมความสํ าเร็ จ

ย้ อนรอยประวั ติธนาคาร

04

45

ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
(CSR)

Milestones
เส้ นทางแห่ งความสํ าเร็ จ

06

50

คํ าอธิ บายและการวิ เคราะห์
ของฝ่ ายจั ดการ

สารจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
และกรรมการผู้ จัดการ

12

57

การบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการธนาคาร
และผู้ บริ หารระดั บสู ง

14

65

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกํ าหนดค่ าตอบแทน

เจ้ าหน้ าที่
บริ หารธนาคาร

15

66

โครงสร้ างการถื อหุ้ น

การดํ ารงตํ าแหน่ ง
กรรมการในบริ ษัทอื่ น

16

67

โครงสร้ างการกํ ากั บดู แลกิ จการ

และปั จจั ยความเสี่ ยง

รายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อหุ้ น
ของกรรมการในปี 2563

21

84

รายงานความรั บผิ ดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่ อรายงานทางการเงิ น

โครงสร้ างองค์ กร

22

85

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลั กษณะการประกอบธุ รกิ จ

24

87

รายงานของผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาต

ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จ

26

90

กลยุ ทธ์ และ
แผนธุ รกิ จปี 2564

28

102

ผลิ ตภั ณฑ์ และการบริ การ

30

207

เหตุ การณ์ สํ าคั ญ
ปี 2563

40

208

งบแสดงฐานะการเงิ น
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น

ข้ อมู ลธนาคาร

สํ านั กงานสาขา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิต
มุงมั่นสนับสนุนใหลูกคาเติบโต
ทางธุรกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดวยบริการไมโครไฟแนนซที่เปน
เอกลักษณของธนาคาร
CORE VALUES

MISSION

T
Credibility

R

Team
Spirit

ให้ บริ การทางการเงิ นที่ ดีที่สุด
แก่ ผู้ประกอบการรายย่ อยทั่ วประเทศ
ส่ งเสริ มให้ ลูกค้ าทุ กคน
มี ความรู้ และวิ นัยทางการเงิ น

C
Result
Oriented

Best
Service

B

สร้ างสรรค์ องค์ กรให้ ทุกคน
มี ความกระตื อรื อร้ นและ
ภาคภู มิ ใจในสิ่ งที่ ร่วมกั นทํ า
สร้ างมู ลค่ าให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นโดย
คํ านึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ มีส่วนได้ เสี ย

L

Leadership

Integrity

I

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นรวม

2563

2562

สิิ นทรัั พย์์

80,578

56,494

สิิ นเชื่่� อ

68,898

50,916

1,880

2,490

หนี้้�สิิ น

72,338

49,491

เงิิ นรัั บฝาก

64,510

47,193

8,240

7,003

รายได้้ ดอกเบี้้� ย

7,481

5,868

ค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ย

1,110

1,024

รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ

6,371

4,844

211

293

รายได้้ จากการดำำ �เนิิ นงาน

6,582

5,137

ค่่ าใช้้ จ่่ายจากการดำำ �เนิิ นงาน

3,279

2,995

ผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ น

1,738

-

-

1,254

192

178

1,373

710

ฐานะทางการเงิิน (ล้้ านบาท)
สิิ นเชื่่� อด้้ อยคุุ ณภาพ (Gross NPLs)

ส่่ วนของเจ้้ าของ

ผลการดำำ�เนิินงาน (ล้้ านบาท)

รายได้้ ที่่� มิิใช่่ ดอกเบี้้� ย

หนี้้�สูู ญ หนี้้�สงสัั ยจะสูู ญ และขาดทุุ นจากการด้้ อยค่่ า
ภาษีี เงิิ นได้้
กำำ �ไรสุุ ทธิิ

อััตราส่่วนทางการเงิิน
ผลตอบแทนต่่ อสิิ นทรัั พย์์เฉลี่่� ย (ROAA)

(%)

1.95

1.35

ผลตอบแทนต่่ อส่่ วนของเจ้้ าของเฉลี่่� ย (ROAE)

(%)

18.15

10.87

(บาท)

2.75

1.42

ค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� มิิใช่่ ดอกเบี้้� ยต่่ อรายได้้ รวม

(%)

49.82

58.30

เงิิ นกองทุุ นต่่ อสิิ นทรัั พย์์เสี่่� ยง

(%)

13.21

14.34

อัั ตราส่่ วนเงิิ นกองทุุ นชั้้� นที่่� 1

(%)

12.17

13.30

(บาท)

16.48

14.01

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อต่่ อเงิิ นรัั บฝาก

(%)

106.80

107.89

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุ ณภาพ (Gross NPLs) ต่่ อเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ

(%)

2.73

4.89

ค่่ าเผื่่� อหนี้้�สงสัั ยจะสูู ญต่่ อสิิ นเชื่่� อด้้ อยคุุ ณภาพ

(%)

188.79

109.50

517

516

กำำ �ไรสุุ ทธิิ ต่่อหุ้้�น

มูู ลค่่าทางบัั ญชีีต่่ อหุ้้�น

จำำ �นวนสาขา*
*รวมสาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย และสำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต
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เคีียงข้้างกััน

ในช่ วงเวลาที่ ต้ องใช้ ศั กยภาพสู งสุ ดในการฝ่ าฟั น
ลุ กขึ้ นสู้ หรื อสร้ างโอกาสใหม่ ให้ ตั วเอง
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จำ �กั ด (มหาชน)

จะไม่ มี ทางปล่ อยมือคุ ณให้ เดิ นไปข้ างหน้ าอย่ างโดดเดี่ ยว
เราจะยั งคอยเคี ยงข้ าง สนั บสนุ น แก้ ปั ญหา หาหนทาง
และคอยชื่ นชมความสำ �เร็ จของคุ ณอย่ างยิ นดี
จั บมือเราให้ แน่ นและมี กำ �ลั งใจในการก้าวต่ อไป
เพราะความฝั นของทุ กคนมี คุ ณค่าเสมอสำ �หรั บเรา

ย้อนรอยประวัติธนาคาร

เกีียรติิภููมิิแห่่งการเป็็นธนาคารพาณิิชย์์เพื่่�อรายย่่อยที่่�ดีีที่่�สุุด
บนความเชื่่�อมั่่�น “Everyone Matters ใครไม่่เห็็น เราเห็็น”
ปรากฏการณ์์ ครั้้� งสำำ �คััญในหน้้ าประวััติิศาสตร์์ การให้้ บริิ การของธนาคารพาณิิ ชย์์ ที่่�เปิิ ดโอกาส

ให้้ ผู้้� ประกอบการรายย่่ อยสามารถเข้้ าถึึ งเงิิ นทุุ นในระบบได้้ อย่่ างปลอดภััยและเป็็ นธรรม
ได้้ เริ่่� มต้้ นขึ้้� นนัับตั้้� งแต่่ บริิ ษััทเครดิิ ตฟองซิิ เอร์์ ไทยเคหะ จำำ �กัั ด ดำำ �เนิิ นการขออนุุ ญาตจััดตั้้� ง

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) ซึ่่� งเป็็ นบริิ ษััทในกลุ่่� มไทยประกัั นชีีวิิ ต
พร้้ อมเปิิ ดดำำ �เนิิ นการอย่่ างเป็็ นทางการเมื่่� อวัันที่่� 18 มกราคม พ.ศ. 2550

ตลอดระยะเวลาที่่� ผ่่านมาธนาคารสามารถสร้้ างการเติิ บโตอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ด้้ วยความมุ่่�งมั่่� น

สนัับสนุุ นความแข็็ งแกร่่ งทางธุุ รกิิ จและคุุ ณภาพชีีวิิ ตที่่� ดีี ของคนไทยทั่่� วทุุกภููมิิ ภาค โดยมีีสาขา

ให้้ บริิ การทางการเงิิ นเต็็ มรููปแบบ ทั้้� งในกรุุ งเทพฯ ปริิ มณฑล และต่่ างจัังหวัั ด รวมทั้้� งขยาย

การให้้ บริิ การไปยัังภููมิิ ภาคในรููปแบบสาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เพื่่� อให้้ กลุ่่�มลููกค้้ ารายย่่ อย

สามารถเข้้ าถึึ งบริิ การและผลิิ ตภััณฑ์์ สิินเชื่่� อได้้ อย่่ างสะดวกทั่่� วทุุกภููมิิ ภาค ภายใต้้ วิิสััยทัั ศน์์

“ธนาคารไทยเครดิิ ตมุ่่� งมั่่� นสนัั บสนุุ นให้้ ลูู กค้้ าเติิ บโตทางธุุ ร กิิ จและมีีคุุ ณภาพชีีวิิ ตที่่� ดีีขึ้้� น
ด้้ วยบริิ การไมโครไฟแนนซ์์ ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ ของธนาคาร”

ขณะเดีียวกัันธนาคารยัังทุ่่�มเทสร้้ างสรรค์์ ผลิิตภััณฑ์์ ทางการเงิิ นและพััฒนาการให้้ บริิ การ

ที่่� ครอบคลุุ มทุุ กความต้้ องการทั้้� งภาคธุุ ร กิิ จและบุุ คคลทั่่� วไป ไม่่ ว่่ าจะเป็็ น สิิ นเชื่่� อนาโน

และไมโครเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย สิิ นเชื่่� อเพื่่� อธุุ รกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี รวมถึึ งมาตรการ

ความช่่ วยเหลืือสำำ �หรัับผู้้� ประกอบการที่่� ได้้ รัั บผลกระทบจากวิิ กฤตโควิิ ด-19 หรืือภััยธรรมชาติิ

ให้้ สามารถผ่่ านพ้้ นช่่ วงเวลาที่่� ยากลำำ �บาก และสามารถเดิิ นหน้้ าฟื้้� นฟููธุุ รกิิ จให้้ มั่่� นคงอีี กครั้้� ง

พร้้ อมทั้้� งมุ่่�งมั่่� นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งในการสร้้ างความมั่่� นคงด้้ านเศรษฐกิิ จให้้ กัั บประเทศในฐานะ

สถาบัันการเงิิ นของไทย ด้้ วยผลิิตภััณฑ์์ เงิิ นฝาก การลงทุุ น และทางเลืือกประกัันที่่� เหมาะสม
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นอกจากนั้้� น ธนาคารยัั งให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บการเสริิ ม ศัั กยภาพด้้ านความรู้้� แ ละความเข้้ าใจ

ในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จให้้ สามารถต่่ อยอดการเติิ บโตได้้ อย่่ างยั่่� งยืืน พร้้ อมสร้้ างสรรค์์ องค์์ กรให้้

้ อหุ้้�น
ทุุ กคนมีี ความกระตืื อรืือร้้ นและภาคภููมิิ ใจในสิ่่� งที่่� ร่่ วมกัั นทำำ � รวมถึึ งการสร้้ างมูู ลค่่ าให้้ ผู้�ถืื

โดยคำำ �นึึ งถึึ งผลประโยชน์์ ของผู้้�มีีส่่ วนได้้ เสีียทุุ กฝ่่ ายร่่ ว มกัั น ตลอดจนสนัั บสนุุ นเครื่่� อ งมืื อ

ทางการเงิิ นที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภาพและอำำ �นวยความสะดวกให้้ ผู้�้ ประกอบการรายย่่ อย ด้้ วยการพััฒนา

เทคโนโลยีีกระเป๋๋ าเงิิ นอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ไมโครเพย์์ อีี -วอลเล็็ ท (Micro Pay e-Wallet) ซึ่่� งช่่ วย

พั ฒนาเทคโนโลยี

และตอบโจทย์์ ความต้้ องการยุุ คสัั งคมไร้้ เงิิ นสด

ไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท

ลดการสัั มผััสให้้ น้้ อยลงสอดคล้้ องกัั บสถานการณ์์ การแพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อไวรััสโควิิ ด-19

ภายใต้้ แนวคิิ ด “Everyone Matters ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น” และความร่่ วมแรงร่่ วมใจทำำ �งานอย่่ างหนััก

ของผู้้� บริิ หารและพนัั กงานทุุ กคน ทำำ � ให้้ ในวัั นนี้้� ธนาคารสามารถสร้้ างการเติิ บโตได้้ อย่่ าง
แข็็ งแกร่่ งด้้ วยส่่วนแบ่่ งทางการตลาดนาโนไฟแนนซ์์ และไมโครไฟแนนซ์์ ที่่�ใหญ่่ ที่่�สุุด และมีีอััตรา

กระเปาเงิ
นอิ เล็ กทรอนิ กส์
๋

Micro Pay
e-Wallet

การเจริิ ญเติิ บโตขององค์์ กรอย่่ างรวดเร็็ ว จนได้้ รัั บรางวัั ลธนาคารเพื่่� อรายย่่ อยที่่� เติิ บโตเร็็ ว
ที่่� สุุดในประเทศไทย 3 ปีี ติิ ดต่่ อกััน (ปีี 2560-2562) จากนิิ ตยสาร Global Banking & Finance

Review ประเทศอัังกฤษ ซึ่่� งสะท้้ อนชััดถึึ งความสำำ �เร็็ จจากความเพีียรพยายามและความมุ่่�งมั่่� น

ตั้้� งใจของธนาคารในการเป็็ นที่่� สุุดของธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อยอย่่ างแท้้ จริิง

ก้้ าวต่่ อไปของธนาคารยัั งคงเดิิ นหน้้ าขัั บเคลื่่� อนบนความเชื่่� อมั่่� นใน “Everyone Matters
ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น” พร้้ อมยืืนหยััดเคีียงข้้ างและสนัั บสนุุ นผู้้� ประกอบการรายย่่ อยและคนไทย

ได้ รั บรางวั ล ธนาคารเพื่ อรายย่ อย
ที่ เติ บโตเร็ วที่ สุ ดในประเทศไทย

ทุุ กคนให้้ สามารถข้้ ามผ่่ านความท้้ าทายได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง ด้้ วยความตระหนัั กถึึ งพัันธสัั ญญา
ในการเป็็ นคู่่�คิิ ดทางการเงิิ นแก่่ ลูู กค้้ ารายย่่ อย และสร้้ างความเจริิ ญเติิ บโตร่่ วมกัันอย่่ างมั่่� งคั่่� ง

มั่่� นคง และยั่่� งยืื น โดยมีี เป้้ าหมายมุ่่� งสู่่� การเป็็ นธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อยที่่� ดีี ที่่� สุุ ดสำำ �หรัับ
กลุ่่�มลููกค้้ าธุุ รกิิ จรายย่่ อยและลููกค้้ าไมโครไฟแนนซ์์ ที่่�ได้้ รัั บการยอมรัับในระดัับโลก
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5

จากนิ ตยสาร Global Banking &
Finance Review ประเทศอั งกฤษ

MILESTONES

เส้นทางแห่งความสำ�เร็จ

เส้นทางแห่งความภาคภูมิ
สู่ที่สุดของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

2550

2556

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อ รายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ธนาคารประกาศวิิ สััยทัั ศน์์ “ธนาคารพาณิิ ชย์์

บริิ ษััทในกลุ่่� มไทยประกัั นชีีวิิ ต ได้้ รัับอนุุ ญาตจัั ดตั้้� ง

เพื่่� อรายย่่ อยที่่� ดีี ที่่� สุุด” พร้้ อมเดิิ นหน้้ าปรัับแผนการ

ธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อย พร้้อมเริ่่�มเปิิ ดดำำ �เนิิ นการ

ดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จมุ่่�งยกระดัับการให้้ บริิ การและผลิิ ตภััณฑ์์

อย่่ างเป็็ นทางการเมื่่� อวัั นที่่� 18 มกราคม 2550

เพื่่� อตอบสนองความต้้ องการของลูู กค้้ ารายย่่ อย

ทั่่� วทุุกภููมิิ ภาคของไทยให้้ สามารถเข้้ าถึึ งแหล่่ งเงิิ นทุุ น

และพััฒนาคุุ ณภาพชีีวิิ ตคนไทย ซึ่่� งเป็็ นรากฐานสำำ �คััญ

2552

ในการเสริิ มสร้้ างความแข็็ งแกร่่ งระดัับประเทศ

ธนาคารเล็็ งเห็็ นโอกาสการขยายธุุ ร กิิ จด้้ านสิิ นเชื่่� อ

2557

เช่่ าซื้้� อรถจัักรยานยนต์์ ซึ่่� งสอดคล้้ องกัับเจตนารมณ์์

การเป็็ นธนาคารเพื่่� อรายย่่ อยอย่่ างแท้้ จริิง จึึ งเข้้ าซื้้� อ

กิิ จการของ บริิ ษััท ธนบรรณ จำำ �กัั ด โดยในช่่ วงเวลานั้้� น

ธนาคารตััดสิิ นใจขายกิิ จการบริิ ษััท ธนบรรณ จำำ �กััด

เป็็ นอัั นดัับ 4 ในกรุุ งเทพฯ และปริิ มณฑล

ตามแผนการดำำ � เนิิ นงานหรืือนโยบายของธนาคาร

ซึ่่� งไม่่ ใช่่ ธุุรกิิ จหลัักของธนาคาร เพื่่� อให้้ สามารถเดิิ นหน้้ า

กลุ่่� มธนบรรณเป็็ นบริิ ษััทที่่� มีีส่่ วนแบ่่ งทางการตลาด

ที่่� มุ่่� งให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อเพื่่� อผู้้� ประกอบการรายย่่ อย

อย่่ างแท้้ จริิง

2555

2558

หลัังจากนอร์์ ทสตาร์์ กรุ๊๊� ป (Northstar Group) ซึ่่� ง
เป็็ นกลุ่่�มกองทุุ นที่่� ลงทุุ นในกลุ่่�มธุุ รกิิ จต่่างๆ มากกว่่ า

ธนาคารพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อ

20 แห่่ งในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และมีีสิิ นทรััพย์์

นาโนเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย สำำ �หรัับนำำ �ไปใช้้ เพิ่่� ม

การลงทุุ น 36,700 ล้้ านบาท ได้้ เข้้ าถืื อหุ้้� นธนาคาร
ไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) ในสัั ดส่่ วน

สภาพคล่่ องด้้ านการเงิิ นหรืือขยายกิิ จการให้้ มั่่� นคง

การเงิิ นมากยิ่่� งขึ้้� นและสามารถเพิ่่� มประสิิ ทธิิ ภาพ

การให้้ บริิ การด้้ านสิิ นเชื่่� อของธนาคารพาณิิ ชย์์ ที่่�เปิิ ด

แข็็ งแรงมากขึ้้� น ซึ่่� งเป็็ นครั้้� ง แรกในประวัั ติิ ศาสตร์์

ร้้ อยละ 25 ส่่ งผลให้้ ธนาคารมีี ความแข็็ งแกร่่ งทาง

โอกาสให้้ ผู้�้ ประกอบการรายย่่ อยสามารถเข้้ าถึึ งเงิิ นทุุ น

การบริิ หารองค์์ กรอย่่ างมืืออาชีีพ พร้้ อมสำำ �หรัับการ

ในระบบได้้ อย่่ างปลอดภััยและเป็็ นธรรม

เติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืนในระยะยาว

6

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

2560

2562

ธนาคารได้้ รัั บรางวััล Fastest Growing Retail Bank

ธนาคารสามารถสร้้ างการเติิ บโตอย่่ างต่่ อเนื่่� องจนได้้ รัับ
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ชั้้� นนำำ �ของประเทศอัั งกฤษ จากผลงานอัั นโดดเด่่ น

ติิ ดต่่ อกัันเป็็ นปีี ที่่� 3 จากมาตรฐานการเติิ บโตของกำำ �ไรสุุ ทธิิ

ด้้ วยการทำำ �ผลกำำ �ไรสุุ ทธิิ เติิ บโตมากกว่่ า 100% เป็็ นเวลา

ติิ ดต่่ อกัันนัับตั้้� งแต่่ ปีี 2557 เป็็ นต้้ นมา ด้้ วยกำำ�ไรสุุ ทธิิ เติิ บโต

3 ปีี ซ้้ อน นัั บตั้้� งแต่่ ปีี 2557-2559

ขึ้้� น 45% เทีียบกัับปีี ที่่� ผ่่านมา

นอกจากนั้้� น ธนาคารยัังได้้ ริิเริ่่� มโครงการความรัับผิิ ดชอบ

ขณะเดีียวกัันธนาคารได้้ เพิ่่� มประสิิ ทธิิ ภาพการดำำ �เนิิ นงาน

รายย่่ อยสามารถสร้้ างการเติิ บโตทางธุุ รกิิ จได้้ อย่่ าง

ด้้ วยการจัั บมืือกัับ โอลิิ มปัั ส แคปปิิ ตอล เอเชีีย (Olympus

ต่่ อสัั งคม (CSR) และเดิิ นหน้้ าส่่ งเสริิ มให้้ ผู้�้ ประกอบการ

และเสริิ มสร้้ างความแข็็ งแกร่่ งทางการเงิิ นให้้ มากขึ้้� น

ยั่่� งยืื นทั้้� งด้้ านการเงิิ นและการยกระดัั บคุุ ณภาพชีีวิิ ต

Capital Asia) บริิ ษััทลงทุุ นอิิ สระระดัับภููมิิ ภาคผู้้� เชี่่� ยวชาญ

ด้้ วยการสนัั บสนุุ นองค์์ ความรู้้� ในการทำำ �ธุุ รกิิ จสำำ �หรัั บ

ด้้ านการประกอบธุุ รกิิ จสิิ นเชื่่� อไมโครไฟแนนซ์์ และสิิ นเชื่่� อ

ผู้้� ประกอบการรายย่่ อย เช่่ น โครงการ “พ่่ อค้้ าแม่่ ค้้ า

เอสเอ็็ มอีีในหลายประเทศ ซึ่่� งได้้ เข้้ าถืือหุ้้�นธนาคารไทยเครดิิ ต

เบื้้� องต้้ นให้้ กัั บผู้้� ประกอบการรายย่่ อย และโครงการ

ในสัั ดส่่ วนร้้ อยละ 25

พากเพีียร รู้้� ขยัั น รู้้� ออม รู้้�วิินััย” จัั ดอบรมด้้ านการเงิิ น

เพื่่� อรายย่่ อย แทน นอร์์ ทสตาร์์ กรุ๊๊� ป (Northstar Group)

“คิิ ดเพื่่� อน้้ อง บ่่ มเพาะลููกไม้้ ใต้้ ต้้น” จััดประกวดเรีียงความ

นอกจากนั้้� น ธนาคารยัังมุ่่�งขัับเคลื่่� อนธุุ รกิิ จให้้ เติิ บโตควบคู่่�

ชิิ งทุุ นการศึึ กษาของเยาวชน เป็็ นต้้ น

กัั บการเดิิ นหน้้ าพัั นธกิิ จเพื่่� อสัั งคมและคนไทยทุุ กคน
ด้้ วยการเปิิ ดศููนย์์ การเรีียนรู้้� ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย

2561

แห่่ งแรก ที่่� สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางเขน-วัั ชรพล

กรุุ งเทพฯ สำำ �หรัั บใช้้ เป็็ นศูู นย์์ รวมกิิ จกรรมเสริิ มสร้้ าง

ธนาคารได้้ รัั บรางวััล Fastest Growing Retail Bank

การเรีียนรู้้� เ พื่่� อ พััฒนาชุุ มชนอย่่ างยั่่� งยืื น เช่่ น การอบรม
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เพื่่� อติิ ดอาวุุ ธทางการค้้ า การเพิ่่� มทัักษะการขาย หรืือกิิ จกรรม

Review เป็็ นปีี ที่่� 2 ติิ ดต่่ อกััน ด้้ วยผลงานอัั นโดดเด่่ นจาก

ค้้ นหาไอเดีียต่่ อยอดธุุ รกิิ จในยุุ ค 4.0 เพื่่� อให้้ ผู้�้ ประกอบการ

การทำำ �ผ ลกำำ � ไรสุุ ทธิิ เ ติิ บโต 63% ในปีี 2560 หลัั งจาก

รายย่่ อยสามารถนำำ �ไปปรัั บใช้้ ในธุุ รกิิ จให้้ เติิ บโตยิ่่� งขึ้้� น

สามารถทำำ �ผ ลกำำ � ไรเติิ บโตมากกว่่ า 100% ต่่ อเนื่่� อง

ในระยะยาวภายใต้้ แนวคิิ ด Everyone Matters ใครไม่่ เห็็ น

3 ปีี ซ้้ อน (2557-2559) สะท้้ อนถึึ งความสำำ � เร็็ จของ

เราเห็็ น

ธนาคารในการสร้้ างการเติิ บโตอย่่ างก้้ าวกระโดด

ในปีี เดีียวกัั นนี้้� บริิ ษััท ไทยไมโคร ดิิ จิิ ทัั ล โซลููชั่่� นส์์ จำำ �กัั ด
ซึ่่� งเป็็ นบริิ ษััทในกลุ่่�มธุุ รกิิ จทางการเงิิ นของธนาคาร ยัังได้้ รัั บ
ใบอนุุ ญาตประกอบธุุ รกิิ จบริิ การการชำำ � ระเงิิ นภายใต้้

การกำำ �กัั บจากธนาคารแห่่ งประเทศไทย เมื่่� อวัั นที่่� 21
มิิ ถุุ นายน 2562 เพื่่� อให้้ บริิ การด้้ านธุุ รกรรมการเงิิ น

อิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ในชื่่� อ “ไมโครเพย์์ อีี -วอลเล็็ ท” (Micro Pay
e-Wallet) พร้้ อมพััฒนาให้้ สมบููรณ์์ ยิ่่� งขึ้้� นในอนาคต
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กันปัญหา ลดภาระ

ไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท (Micro Pay e-Wallet)

ในภาวะแวดล้ อมที่ ทำ �ให้ ใครๆ สะดุ ดล้ มได้ ง่ าย

นวั ตกรรมที่ ช่ วยอำ �นวยความสะดวก

ให้ เราช่ วยสร้ างความยื ดหยุ่ น หมุ นเวี ยน และกำ �ลั งสำ �รอง
เพื่ อลดปั ญหาและภาระ ให้ ธุ รกิ จของคุ ณก้ าวต่ อได้

ในการทำ �ธุ รกรรมการเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครบครั น
ทั้ งรั บเงิ น ซื้ อของ โอนเงิ น จ่ ายบิ ล

เปิดโอกาสให้กว้าง

สิ นเชื่ อไมโครเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย

โอกาสจะเป็ นของคนที่ ลุ กขึ้ นก่ อนเสมอ

เราให้ ความสำ �คั ญกั บลู กค้ าธุ รกิ จไมโครไฟแนนซ์

เราจะช่ วยให้ คุ ณคว้ าไว้ ได้ อย่ างไม่ ต้ องลั งเล

เพื่ อเปิ ดทางให้ ธุ รกิ จของคุ ณ รุ ดหน้ าอย่ างทั นท่ วงที

ในฐานะหนึ่ งในฟั นเฟื องแห่ งการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จไทย

ให้ สามารถเติ บโตได้ อย่ างยั่ งยื น เพิ่ มโอกาสในการ
ขยายกิ จการ โดยให้ วงเงิ นสู งสุ ด 200,000 บาท

เราจะผ่านไปด้วยกัน
เชื่ อมั่ นในความสามารถของตั วเอง
ที่จะผ่ านบททดสอบยากๆ นี้ ไปด้ วยกั น

เปิ ดโอกาสให้ เพื่ อนได้ สนั บสนุ นช่ วยเหลื อ
ให้ บางวั นผ่ านไปได้ อย่ างคลายกั งวล

สิ นเชื่ อเพื่ อธุ รกิ จ Micro SME
มุ่ งพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ และบริ การบนพื้ นฐาน
ความเข้ าใจผู้ ประกอบการรายย่ อย
เพิ่ มศั กยภาพทางธุ รกิ จ ด้ วยวงเงิ นสู งสุ ด 20 ล้ านบาท

ใส่ใจถึงอนาคต

โครงการ “พ่ อค้ าแม่ ค้ าพากเพี ยร รู้ ขยั น รู้ ออม รู้ วิ นั ย”

เราไม่ เพียงช่ วยให้ คุ ณผ่ านวั นนี้ ไปให้ ได้

การอบรมความรู้ พื้ นฐานทางการเงิ น ทั้ งการบริ หารหนี้

แต่ ยั งปู ทางของอนาคตไว้ ให้ ด้ วย “การเรี ยนรู้ ”
ท่ี จะ...อยู่ ให้ ได้ ใช้ ให้ เป็ น เก็ บให้ งอกเงย

วิ นัยการออม และการเตรียมความพร้ อมในยุ คสั งคมไร้ เงิ นสด

เพื่ อให้ คุ ณพร้ อมที่ จะต่ อยอดต่ อไปได้ อย่ างยั่ งยื น

เพื่ อยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตและการทำ �ธุ รกิ จของพ่ อค้ าแม่ ค้ า
ให้ สามารถเติ บโตขึ้ นไปพร้ อมๆ กั บธนาคาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
สวััสดีีปีี ใหม่่ 2564 ทุุ กท่่ าน
ในปีี นี้้� เป็็ นที่่� น่่ ายิิ นดีี อย่่ างยิ่่� งที่่� ไวรััสโคโรนาส่่ งผลกระทบต่่ อสุุ ขภาพของพนัั กงานไทยเครดิิ ตและครอบครััวน้้ อยมาก ต้้ องขอขอบคุุ ณ
พนัั กงานทุุ กท่่ านที่่� ระมััดระวัังรัักษาสุุ ขภาพและความปลอดภััยเป็็ นอย่่ างดีี

จากสถานการณ์์ เชื้้� อไวรััสโควิิ ด-19 ที่่� สร้้างความเสีียหายไปทั่่� วโลกในปีี 2563 แม้้ ประเทศไทยจะเป็็ นหนึ่่� งในประเทศที่่� ประสบความสำำ �เร็็ จ
มากที่่� สุุ ดในการควบคุุ มการแพร่่ ระบาดของไวรััส แต่่ เศรษฐกิิ จภายในประเทศยัั งคงต้้ องเผชิิ ญกัั บความท้้ าทายที่่� ไม่่ เคยพบมาก่่ อน

นัับตั้้� งแต่่ วิิกฤตต้้ มยำำ �กุ้้� งในปีี 2540 โดยการระบาดครั้้� งใหญ่่ นี้้� ได้้ ส่่งผลให้้ การท่่ องเที่่� ยว ภาคอุุ ตสาหกรรม และธุุ รกิิ จค้้าปลีีกของไทยต้้ องกลาย

เป็็ นอัั มพาต ด้้ วยเหตุุ นี้้� เราทุุ กคนจึึ งได้้ เตรีียมการรัับมืือกัับกระแสการล้้ มละลายของธุุ รกิิ จ ภาวะขาดสภาพคล่่ อง และการดิิ สรัั ปชัันอื่่� นๆ
ที่่� กำำ �ลัั งมาถึึ งในช่่ วงไม่่ กี่่� เดืื อนข้้ างหน้้ า ในเวลานี้้� เราทุุ กคนในไทยเครดิิ ตต้้ องทำำ �หน้้ าที่่� ของตนอย่่ างดีี ที่่� สุุ ดในการขัั บเคลื่่� อนหลัั กปรััชญา
“Everyone Matters ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น” ให้้ เห็็ นเป็็ นรููปธรรม เพื่่� อ ช่่ วยเหลืื อกลุ่่� มลูู กค้้ าของธนาคารที่่� ต้้ องการเราเป็็ นอย่่ างมาก
ในช่่ วงเวลาแห่่ งความยากลำำ �บากเช่่ นนี้้�

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย เติิ บโตขึ้้� นอย่่ างรวดเร็็ วทุุกปีี นัั บตั้้� งแต่่ เริ่่� มเปิิ ดดำำ �เนิิ นการ โดยเฉพาะในช่่ วงต้้ นปีี 2563 ที่่� เราสามารถสร้้ าง

อััตราการเติิ บโตสูู งสุุ ดเป็็ นประวััติิการณ์์ จากวิิ กฤตการณ์์ ที่่�เกิิ ดขึ้้� นทั่่� วโลกทำำ �ให้้ เกิิ ดความกัังวลว่่ าอุุ ตสาหกรรมธนาคารจะได้้ รัับผลกระทบ
อย่่ างรุุ นแรง แต่่ ในทางตรงกัั นข้้ าม ปีี 2563 กลัั บเป็็ นปีี ที่่� น่่ าสนใจอย่่ างยิ่่� งสำำ �หรัับธนาคารไทยเครดิิ ต ด้้ วยผลการดำำ �เนิิ นงานที่่� ดีี ที่่� สุุด

เท่่ าที่่� เคยมีีมา อัันเป็็ นผลมาจากการพััฒนาอย่่ างมีีนััยสำำ �คััญในด้้ านต่่ างๆ ของธนาคาร เราสามารถสร้้ างการเติิ บโตด้้ านปริิ มาณสิิ นเชื่่� อ
ได้้ สูู งสุุ ด และมีีอััตรากำำ �ไรที่่� เพิ่่� มขึ้้� น รวมถึึ งการปรัับปรุุ งสิิ นเชื่่� อที่่� ไม่่ ก่่อให้้ เกิิ ดรายได้้ หรืือ NPL ในอััตราที่่� ดีี ที่่� สุุด ด้้ วยทุุนสำำ �รองมากกว่่ า 180%
ผลงานอัั นยอดเยี่่� ยมทั้้� งหมดนี้้� นัั บเป็็ นบทพิิ สููจน์์ถึึ งความทุ่่�มเทและมุ่่�งมั่่� น ในการดำำ �เนิิ นงานตามพัันธกิิ จของธนาคารไทยเครดิิ ต
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“ผลงานอันยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้
นับเป็นบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่น
ในการดำ�เนินงานตามพันธกิจของธนาคารไทยเครดิต”
ท่่ ามกลางวิิ กฤตการณ์์ ที่่� เกิิ ดขึ้้� น เราทุุ กคนเพีียรพยายามทำำ �งานอย่่ างเต็็ มที่่� ตามแนวคิิ ด “มุ่่�งหน้้ าทิิ ศทางเดีียวกััน” (One Direction)
ควบคู่่� ไปกัับการปรัับการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จของเราให้้ คล่่ องตััวสอดคล้้ องกัับสภาพแวดล้้ อมรอบด้้ านด้้ วยความกระตืือรืือร้้ นและมุ่่�งมั่่� น

เรายึึ ดมั่่� นในคุุ ณค่่าของแนวคิิ ด “ลููกค้้ าคืือแรงบัันดาลใจ” (Customer Passion) ด้้ วยการส่่ งมอบการบริิ การที่่� ตอบโจทย์์ และพััฒนา
โปรแกรมพิิ เศษในหลายๆ ด้้ าน รวมถึึ งเสริิ มสร้้ างความสัั มพัันธ์์ กัั บลููกค้้ าของเราเพื่่� อให้้ มั่่� นใจว่่ าธุุ รกิิ จของลููกค้้ าจะสามารถเติิ บโตขึ้้� นได้้

ในยุุ ค New Normal ซึ่่� งธนาคารได้้ ตอกย้ำำ� �ถึึ งความเชื่่� อมั่่� นในปรััชญา “Everyone Matters ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น” ด้้ วยการมอบกรมธรรม์์

ประกัันภััยคุ้้�มครองชีีวิิ ตจากการติิ ดเชื้้� อไวรััสโควิิ ด-19 ให้้ กัั บกลุ่่�มลููกค้้ าธุุ รกิิ จนาโนไฟแนนซ์์ ของเราจำำ �นวน 180,000 ราย เพราะถืือเป็็ น
กลุ่่�มธุุ รกิิ จที่่� เปราะบางและการติิ ดเชื้้� ออาจส่่ งผลให้้ ธุุรกิิ จที่่� ไร้้ เกราะป้้ องกัันเสีียหายหรืือปิิ ดกิิ จการได้้

ขณะเดีียวกัันการปรัับเปลี่่� ยนสู่่� ธนาคารดิิ จิิทัั ลนัั บว่่ าเป็็ นความสำำ �เร็็ จที่่� สำำ�คััญของเรา โดยเราสามารถเปิิ ดตััวคลาวด์์ แพลตฟอร์์ มดิิ จิิทัั ล

ได้้ สำำ�เร็็ จ ด้้ วยการบริิ การใหม่่ เพื่่� อลููกค้้ ารายย่่ อยและการพััฒนา API Capability (Application Programming Interface) ซึ่่� งเป็็ น
การปรัับปรุุ งโครงสร้้ างพื้้� นฐานของเราให้้ ทัั นสมััย พร้้ อมเชื่่� อมต่่ อการใช้้ งานกัับธนาคาร โดยกระเป๋๋ าเงิิ นอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ไมโครเพย์์

อีี -วอลเล็็ ทของเราที่่� เปิิ ดตััวขึ้้� นในเดืือนธัันวาคม 2562 มีีลููกค้้ าเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างท่่ วมท้้ นถึึ ง 100,000 ราย ภายใน 1 ปีี ผลิิ ตภััณฑ์์ ดัั งกล่่ าว
เป็็ นการบริิ การที่่� ไม่่ คิิ ดค่่ าธรรมเนีียมและได้้ รัับการออกแบบมาเพื่่� อช่่ วยยกระดัั บการใช้้ งานเทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ลให้้ กัั บพ่่ อค้้ าแม่่ ค้้ า
ในตลาดสด ให้้ สามารถเข้้ าถึึ งบริิ การทางการเงิิ นอย่่ างการใช้้ คิิวอาร์์ โค้้ ดและพร้้ อมเพย์์ ได้้ อย่่ างสะดวกสบาย

ธนาคารไทยเครดิิ ตดำำ � เนิิ นธุุ ร กิิ จได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง มากขึ้้� น และได้้ พิิ สููจน์์ ให้้ เห็็ นแล้้ วว่่ าเรามีี ความยืื ดหยุ่่� นและความสามารถ

ในการปรัับตััวได้้ อย่่ างสอดคล้้ องกัับวิิ กฤตการณ์์ ซึ่่� งผมมั่่� นใจว่่ าเราจะยัังคงเดิิ นหน้้ าสร้้ างความสำำ �เร็็ จและการเติิ บโตอย่่ างต่่ อเนื่่� อง
พร้้ อมทั้้� งส่่ งมอบผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ การที่่� ดีี ที่่� สุุ ดของเราตลอดเส้้ นทางการดำำ �เนิิ นงาน ผมขอขอบคุุ ณผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียทุุ กท่่ าน
เป็็ นอย่่ างมากที่่� ให้้ การสนัั บสนุุ นเราเสมอมา และเหนืื อสิ่่� งอื่่� นใด ผมขอขอบคุุ ณทีี มงานพนัั กงานไทยเครดิิ ตทุุ กท่่ าน สำำ �หรัับการมีี
ส่่ วนร่่ วมสร้้ างผลงานอัั นโดดเด่่ นด้้ วยความทุ่่�มเทอย่่ างเต็็ มที่่�
ขออวยพรให้้ ทุุกท่่ านปลอดภััยในปีี ใหม่่ นี้้�

นายวิญญู ไชยวรรณ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

กรรมการผู้ จั ดการ

รายงานประจ� ำปี 2563
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คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง

นายวานิช ไชยวรรณ

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค

ที่ ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร

นายธีระพล ปุสสเด็จ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายจำ�นงค์ วัฒนเกส

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกำ �หนดค่ าตอบแทน

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

นายศุภชัย สุขะนินทร์

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

นายกัวราฟ มาลิค

กรรมการอิ สระ

กรรมการ

นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
และประธานกรรมการกำ �กับความเสี่ ยง

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
และกรรมการกำ �กับความเสี่ ยง

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

กรรมการ กรรมการกำ �กับความเสี่ ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

กรรมการ กรรมการกำ �กับความเสี่ ยง
และกรรมการผู้ จัดการ

หมายเหตุ : นายสามารถ บู รณวั ฒนาโชค พ้ นจากตำ �แหน่ งประธานกรรมการด้ วยเหตุ ถึงแก่ กรรม มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 24 สิ งหาคม 2563

14

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
ล� ำดั บ

ชื่่� อ - นามสกุุ ล

ต� ำแหน่ ง

หน่ วยงาน

1

นายวิ ญญู ไชยวรรณ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3

นายกมลภู ภูริ ดิฐสกุ ล

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการกลุ่ มงาน

กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จไมโครไฟแนนซ์ และสาขาสิ นเชื่ อ

2

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

49

50

51

52

53

54

นายรอย ออกุ สตินัส กุ นารา
นายนาธัส กฤตวรานนท์
นายวีีรเวท ไชยวรรณ

นายกิ ตติพันธ์ ศรีวรรณวิ ทย์
น.ส.อัจฉรา เรื องฉาย

นายคริ สโตเฟอร์ ชาน

นายศราวุ ธ เศวตณรงค์
นายพิ ชาติ รุ่ งวรโศภิ ต

นายทรงศักดิ์ มงคลประจั กษ์
นายรงค์ หิ รัญพานิ ช

น.ส.ภัคจิ รา วุ ฒิเศถกฤต
น.ส.ณัั ฏฐิิ ตา โล่่ ห์์วีี ระ

นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์

น.ส.ณธษา สุ ระชีวะกฤต

น.ส.กอแก้ ว ไตรบ�ำรุ งสุ ข

นางศันสนีย์ เหรียญตระกู ล
น.ส.พรทิ พย์ แซ่ ล่อ

น.ส.ชนิ ดา ชาญมนู ญ
นายโชดก ธีระวิ กสิ ต

นายอนุ รักษ์ คณิ ตจิ นดา

นายสมชาย รวีเรื องรอง
นายโกวิ ทย์ ลี้ศิริ สรรพ์

น.ส.ณั ฐณาพรณ์ ตั้งยศฐากิ จกุ ล
นายวิ ภู พิ เศษสั มฤทธิ์

นางอมรรัชต์ โชติ รสนิ รมิ ต
นายวัชระ ภัคนั นท์ สกุ ล

นายประเสริ ฐ บุ ญแต่ ง

นางพิ มลพรรณ กิ ตติสุวรรณ์
นายไพสิ ฐ สกุ ลเศรษฐกร

นายวีระศักดิ์ ตั้งมานะสกุ ล
นายวิ ศิษฐ์ ธนวณิ ชย์ กุล

นายวิ บูลย์ อรุ ณเรื องศิ ริ เลิ ศ
น.ส.ประทานพร ปี ตะนี ละวัต
นายสมยศ แสงมณี เสถียร
นายสุ มิ ตร์ เศรษฐพั ฒนา
นางพนิ ดา ศรี ปัตถา
นางธนวันต์ นิ ติ พน

นายโอฬาร สกลเดชา

นางชัญญานุ ช ฉวีวงศ์
นายนิ มิ ตร โรจนรั กษ์

นางจิ รภัทร กลิ่ นโกมุ ท

นายวิ โรจน์ รณเกียรติ
นายพิ ศักดิ์ สุ ดสวาท

น.ส.ชลธิ ชา กลั่ นจัตุ รัส
นางศิ ริ พร ศุ ภวัชโรบล

นายสรายุ ทธ์ สุ ขพลอย

นายปกรณ์ เกียรติ สิ ริ โชคสวัสดิ์
นายประสิิ ทธิ์์� อิิ สระพงษ์์ สุุ ระ
นายภราดร ศรี กุล

นายประเสริ ฐ วงษ์ นุ ชา

นายทีปต์ ยศ เอื้อวิ ศาลวรวงศ์
น.ส.วรชาดา จรู ญมานะกิ จ

รายงานประจ� ำปี 2563

กรรมการผู้ จั ดการ

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการกลุ่ มงาน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัั ดการสายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการสายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการสายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการสายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการสายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการสายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการฝ่ ายงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการหน่ วยงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการหน่ วยงาน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัั ดการหน่่ วยงาน

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จัั ดการหน่่ วยงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการหน่ วยงาน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จั ดการหน่ วยงาน
ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

กรรมการผู้ จั ดการ

กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
สายงานบริิ หารเครืือข่่ ายสาขา
สายงานการเงิ นและบั ญชี
สายงานวิ เคราะห์ สินเชื่ อ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานบริ หารทรั พยากรบุ คคล

สายงานเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้สิ น และกฎหมาย

ฝ่่ ายบริิ หารเครืือข่่ ายธุุ รกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี กรุุ งเทพ 1
สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานปฏิ บัติ การกลาง

สายงานกำำ �กัั บการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์
สายงานบริิ หารความเสี่่�ยง
ฝ่ ายปฏิ บัติ การกลาง

หน่ วยงานดิ จิทัล ทรานส์ ฟอร์ เมชั่ น

ฝ่่ ายบริิ หารการตลาดธุุ รกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี
ฝ่ ายวิ เคราะห์ การเงิ นและวางแผนกลยุ ทธ์

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายพั ฒนาธุ รกิ จใหม่

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ และสนั บสนุ น

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

แผนกสิ นเชื่ อธุ รกิ จเช่ าซื้อ

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

แผนกกลยุ ทธ์ และสนั บสนุ นสิ นเชื่อธุ รกิ จเอสเอ็ มอี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายธุ รกิ จลู กค้ าเอสเอ็ มอี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายกลยุ ทธ์ วางแผนพอร์ ตและผลิ ตภัณฑ์

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่่ ายบริิ หารการขายและกลยุุ ทธ์์ธุุรกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่่ ายบริิ หารผลิิ ตภััณฑ์์ ธุุรกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ส�ำนั กงานภาคไมโครเอสเอ็ มอี ภูมิ ภาค 1 ต.อ.น. 1

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายป้ องกั นการทุ จริ ต

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายวิ เคราะห์ สินเชื่ อรายย่ อย

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายวิ เคราะห์ สินเชื่ อไมโครเอสเอ็ มอี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายควบคุ มคุ ณภาพและบริ หารงาน

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายบริ การและปฏิ บัติ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายจั ดการข้ อมู ลองค์ กร

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้สิ น

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้สิ นเช่ าซื้อ

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายกฎหมาย

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายบั ญชี และภาษี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายงานสนั บสนุ นส�ำนั กกรรมการผู้ จั ดการ

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่่ ายบริิ หารเครืือข่่ ายธุุ รกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี กรุุ งเทพ 2

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายกลยุ ทธ์ บริ หารทรั พยากรบุ คคล

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ส�ำนั กงานภาคไมโครเอสเอ็ มอี ภูมิ ภาค 2 ใต้

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายขายสิ นเชื่ อไมโครไฟแนนซ์ สายงาน 1

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายบริ หารจั ดการสาขา

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

แผนกวิ เคราะห์ สินเชื่ อธุ รกิ จเอสเอ็ มอี

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้สิ นนาโน

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ าย Mobile Banking & DID Solution

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

แผนกบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิ ต

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายพั ฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุ โส

สำำ �นัั กงานภาคไมโครเอสเอ็็ มอีี กรุุ งเทพ 1 ภาค 2

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ส�ำนั กงานภาคไมโครเอสเอ็ มอี กรุ งเทพ 1 ภาค 3

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายรายงานทางการเงิ น

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายบริ หารและจั ดการเทคโนโลยีทางธุ รกิ จ

ผู้ อ�ำนวยการอาวุ โส

ฝ่ ายผลิ ตภัณฑ์ การเงิ นและการลงทุ น
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การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
นายสามารถ บููรณวััฒนาโชค
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ : ดำ �รงตำ �แหน่ งถึ งวั นที่ 24 สิ งหาคม 2563 ด้ วยเหตุ ถึงแก่ กรรม

การศึ กษา

การถื อหุ้ นธนาคาร

–

ไม่ ได้ ถื อหุ้ น

–

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

–

–

–

–
–
–
–

บัญชีบัณฑิ ต (เกียรติ นิ ยม) /
จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
บัญชีมหาบัณฑิ ต /
จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
Master of Management /
สถาบันบัณฑิ ตบริ หารธุ รกิ จศศิ นทร์
Advance Management Programme /
Harvard Business School
Bank of Thailand Programme /
Harvard University Graduate School
of Business Administration

–
–
–

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(ประธานกรรมการ)
บริ ษัท กู๊ ดไชลด์ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท โปรเรสซิ เดนซ์ ซิ สเต็ มส์ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท แพทริ ออท เอาท์ ฟิต จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)

–
–
–
–

บริ ษัท อิ นโฟเวนชั่ น จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท คอนโทรลอิ นไซเดอร์ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท แพทริ ออท เอาท์ ฟิต (ประเทศไทย)
จำ �กัด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญนิ ติ บุคคล กู๊ ดแด๊ ด
(หุ้ นส่ วน)
ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญนิ ติ บุคคล กู๊ ดบราเธอร์
(หุ้ นส่ วน)
ห้ างหุ้ นส่ วนสามัญนิ ติ บุคคล กู๊ ดมั ม
(หุ้ นส่ วน)
ห้ างหุ้ นส่ วนจำ �กัด กู๊ ดชิ ลเดร้ น
(หุ้ นส่ วนผู้ จั ดการ)

นายธีีระพล ปุุสสเด็็จ
กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึ กษา

การถื อหุ้ นธนาคาร

–

ไม่ ได้ ถื อหุ้ น

–
–

–

–

–

ศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต (บั ญชี ) /
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.B.A. (Finance) / University of
Detroit, Michigan, USA
Director Accreditation
Programme / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee
Programme / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Anti-Corruption for Executive
Programme / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
IT Governance / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–
–

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการอิ สระ)
บริ ษัท ทิ พยประกันภัย จำ �กัด (มหาชน)
(ที่ ปรึ กษาประธานกรรมการ)
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

นายสตีีเฟ่่น ทีีราดอร์์ บริิโอเนส
(MR. STEPHEN TIRADOR BRIONES)

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
และประธานกรรมการกำ �กั บความเสี่ ยง

การศึ กษา

การถื อหุ้ นธนาคาร

–

ไม่ ได้ ถื อหุ้ น

–

–

Bachelor of Arts (East Asian) /
Columbia College
M.B.A. (Finance & International
Business) Honors List / Columbia
Business School
Director Accreditation
Programme / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–
–

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการอิ สระ)
ING Bank N.V.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)

นายจำำ�นงค์์ วััฒนเกส
กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน

การศึ กษา
–	ภาคบังคับหลักสูตรรั ฐศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ต
รุ่นที่ 1 (2549) / มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
–
M.B.A. / University of Central Missouri
–
นิ ติ ศาสตร์ ภาคบัณฑิ ต (2521-2524) /
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
–
พาณิ ชยศาสตรบัณฑิ ต /
	จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
–
ประกาศนียบัตรภาษาอั งกฤษขั้ นสู ง
(เกียรติ นิยม) / สถาบั นบัณฑิ ต
พัฒนบริ หารศาสตร์
–
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ บริ หารระดับสูง
รุ่ นที่ 6 / สถาบันวิ ทยาการตลาดทุ น

รายงานประจ� ำปี 2563

การถื อหุ้ นธนาคาร
–
–
–

–

–

Chartered Director / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
DCP Refresher Course / สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Audit Committee Programme 1-2 /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
Director Certification Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
Board Nomination and Compensation
Programme / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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ไม่ ได้ ถื อหุ้ น

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการอิ สระ)
–
บริ ษัท แพรนด้ าจิ วเวลรี่ จำ �กัด (มหาชน)
(กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ)
–
บริ ษัท แอลดีซี เด็ นทอล จำ �กัด (มหาชน)
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
–	สมาคมส่ งเสริ มผู้ ลงทุ นไทย (กรรมการ)

นายศุุภชััย สุุขะนิินทร์์
กรรมการอิ สระ (ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ)

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

การศึ กษา
–

–
–
–

–
–

–

ปริ ญญาเอก Computer Systems
Management and Information
Technology / Washington University
ปริ ญญาโท การเงิ น / Mercer University
ปริ ญญาตรี ปริ มาณวิ เคราะห์ /
จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
Director Certification Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
Diploma Examination / สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Financial Statements for Directors /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
Ultra Wealth / บริ ษัท อั ลตร้ าเวลท์
แมเนจเม้ นท์ จำ �กัด

–

หลั กสูตรผู้ บริ หารระดับสู ง และหลักสูตร
CMA-GMS / สถาบันวิ ทยาการตลาดทุ น
–
หลั กสูตรการบริ หารการท่ องเที่ยว
	สำ �หรับผู้ บริ หารระดับสู ง /
การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
–
หลั กสูตรสำ �หรับกรรมการบริ หารระดับสู ง
ด้ านการค้ าและการพาณิ ชย์ (TEPCOT) /
มหาวิ ทยาลัยหอการค้ าไทย
–
หลั กสูตรผู้ บริ หารระดับสู งด้ านวิ ทยาการ
พลั งงาน / สถาบันวิ ทยาลัยพลังงาน
The Fundamentals of Digital
–
Marketing Continuing Professional
Education / Google Digital Garage
Linked in LEARNING

การถื อหุ้ นธนาคาร

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ไม่ ได้ ถื อหุ้ น

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการอิ สระ)
บริ ษัท ทรัพย์ ศรี ไทย จำ �กัด (มหาชน)
(ประธานที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ)
บริ ษัท มัดแมน จำ �กัด (มหาชน)
(ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร)
Greyhound Café UK (กรรมการ)
บริ ษัท ไฟว์ เวล จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท รวมศุ ภกิ จ จำ �กัด
(ประธานกรรมการ)
บริ ษัท โปรเจค แพลนนิ่ ง เซอร์ วิส จำ �กั ด
(มหาชน) (กรรมการอิ สระ)
บริ ษัท เอ็ นฟอร์ ซ ซีเคียว จำ �กัด (มหาชน)
(กรรมการอิ สระ)
มู ลนิ ธิ พิทั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมและการท่ องเที่ยว
(กรรมการ)

นางสาวกฤษณา อร่่ามกุุลชััย
กรรมการ

การศึ กษา

การถื อหุ้ นธนาคาร

–
–

ไม่ ได้ ถื อหุ้ น

บัญชีบัณฑิ ต / มหาวิ ทยาลัยกรุ งเทพ
Director Certification Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

นายวิิญญูู ไชยวรรณ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

การศึ กษา
–

พาณิ ชยศาสตรบัณฑิ ต (เกียรติ นิ ยม
อันดับหนึ่ ง) การเงิ นและการธนาคาร /
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
–
Master of Business Administration
(M.B.A.) / The Anderson School of
UCLA
–
Chartered Financial Analyst (CFA) /
CFA Institute
–
หลักสูตรผู้ บริ หารระดั บสู ง /
	สถาบันวิ ทยาการตลาดทุ น
–
Ultra Wealth / บริ ษัท อั ลตร้ าเวลท์
แมเนจเม้ นท์ จำ �กั ด

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–

Director Accreditation Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
–
Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries /
	สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
–
Leadership Development Programme/
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

–

การถื อหุ้ นธนาคาร

–

มีผู้ ที่ เกี่ยวข้ องถือหุ้ นธนาคาร ร้ อยละ 71.79

–

–
–
–
–

–
–

นายรอย ออกุุสติินััส กุุนารา
(MR. ROY AGUSTINUS GUNARA)

กรรมการ และกรรมการผู้ จั ดการ

การศึ กษา

การถื อหุ้ นธนาคาร

–

มีผู้ ที่ เกี่ยวข้ องถือหุ้ นธนาคาร ร้ อยละ 0.83

–
–

B.Sc. Electrical Engineering /
Drexel University
M.B.A. Finance / University of Illinois
Director Accreditation Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

รายงานประจ� ำปี 2563

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–
–

บริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิทัล โซลูชั่ นส์ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
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บริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิ ทั ล โซลูชั่ นส์ จำ �กั ด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จำ �กัด
(กรรมการผู้ จั ดการ)
บริ ษัท วี.ซี.สมบัติ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท ญาติ สั มพันธ์ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท ไชยวรรณ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท ไทยประกันสุ ขภาพ จำ �กัด (มหาชน)
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท ผาสุ ก จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท ยู เนี่ยนแลนด์ จำ �กัด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท เอส บี ไอ ไทย ออนไลน์ จำ �กั ด
(กรรมการอิ สระ)

นายกััวราฟ มาลิิค
(MR. GAURAV MALIK)

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำ �หนดค่ าตอบแทน
และกรรมการกำ �กั บความเสี่ ยง

การศึ กษา

ตำ �แหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

–

–

–

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

การถื อหุ้ นธนาคาร
ไม่ ได้ ถือหุ้ น

–
–

–
–

Olympus Capital Asia
(กรรมการผู้ จั ดการ)
Quatrro Global Services (กรรมการ)
Olympus Capital Holdings Asia
India Advisor Pvt. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
Koi Structure Credit Pte. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
Olympus Capital Holdings Asia
Pte. Ltd. (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
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–
–
–
–
–
–

AEP II Holdings Pte. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
OCA V Holdings Pte. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
Olympus ACF Pte. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
AEP Investment Holdings I Pte. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
OCA Investment Holdings I Pte. Ltd.
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
Singapore American School
(กรรมการ)

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการ
ในปี 2563

สัั ดส่่ วนจำำ �นวนหุ้้� นที่่� ถืือ*

รายชื่่� อ

ณ วัั นที่่�

31 ธัั นวาคม 2563

นายสามารถ บูู รณวัั ฒนาโชค

ณ วัั นที่่�

31 ธัั นวาคม 2562

เพิ่่� มขึ้้� น / ลดลง

-

ไม่่ มีี

-

นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ

ไม่่ มีี

ไม่่ มีี

-

นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส

ไม่่ มีี

ไม่่ มีี

-

นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส

ไม่่ มีี

ไม่่ มีี

-

นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย

ไม่่ มีี

ไม่่ มีี

-

71.79

71.79

-

0.83

0.83

-

นายศุุ ภชัั ย สุุ ขะนิิ นทร์์

ไม่่ มีี

ไม่่ มีี

-

นายกัั วราฟ มาลิิ ค

ไม่่ มีี

ไม่่ มีี

-

นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา

*หมายเหตุุ : สัั ดส่่ วนจำำ �นวนหุ้้� นที่่� ถืือ ซึ่่� งรวมสัั ดส่่ วนการถืื อหุ้้� นโดยตรง และการถืื อหุ้้� นของบริิ ษััทที่่� มีีส่่วนเกี่่� ยวข้้อง

รายชื่่� อกรรมการธนาคารทั้้� งหมดและการถืื อหุ้้� นกู้้� ของกรรมการในธนาคารในรอบปีี บัั ญชีี ที่่� ผ่่านมา: ไม่่ มีี

รายชื่่� อกรรมการธนาคารทั้้� งหมดและการถืื อหุ้้� นหรืื อหุ้้� นกู้้� ของกรรมการในบริิ ษััทในเครืื อในรอบปีี บัั ญชีี ที่่� ผ่่านมา: ไม่่ มีี

รายละเอีี ยดการมีี ส่่วนได้้เสีี ยของกรรมการไม่่ ว่่าโดยทางตรงหรืื อทางอ้้ อมในสัั ญญาใดๆ ที่่� ธนาคารทำำ �ขึ้้� นระหว่่ างรอบปีี บัั ญชีี : ไม่่ มีี

รายงานประจ� ำปี 2563
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โครงสร้างองค์กร
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริ หาร
สิ นทรั พย์ และหนี้ สิน

คณะกรรมการ
กำ�กั บความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

สายงานกำ�กั บ
การปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์

กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จ
ไมโครไฟแนนซ์

และสาขาสิ นเชื่ อ

กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จ
ไมโครเอสเอ็ มอี

สายงาน

สายงาน

สายงาน

คอนซู มเมอร์

เครื อข่ ายสาขา

ความเสี่ ยง

บริ หารธุ รกิ จ
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บริ หาร

บริ หาร

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

คณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

สายงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้ จัดการ

สำ�นั กกรรมการผู้ จัดการ

สายงาน

วิ เคราะห์ สินเชื่ อ

รายงานประจ� ำปี 2563

สายงาน

เก็ บเงิ นและเร่ งรั ด

หนี้ สิน และกฎหมาย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) เป็็ นธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อยที่่� เริ่่� มต้้ นจากบริิ ษััทเงิิ นทุุ น และบริิ ษััทเครดิิ ตฟองซิิ เอร์์
ได้้ รัั บอนุุ ญาตให้้ จัั ดตั้้� งเป็็ นสถาบัันการเงิิ นตามประกาศกระทรวงการคลัังเรื่่� องหลัักเกณฑ์์ วิิ ธีี การ และเงื่่� อนไขในการขออนุุ ญาตจััดตั้้� ง
ธนาคารพาณิิ ชย์์ ลงวัันที่่� 23 มกราคม 2547 ด้้ วยคุุณสมบััติิ ที่่�เหมาะสมในการปรัับสถานะหรืือยกระดัับเป็็ นธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อย
อย่่ างแท้้ จริิง และมีีความสามารถในการแข่่ งขัันอย่่ างเท่่ าเทีียมกัั บสถาบัั นการเงิิ นอื่่� น โดยเปิิ ดดำำ �เนิิ นการอย่่ างเป็็ นทางการ ณ วัันที่่�
18 มกราคม 2550
ธนาคารสามารถขยายกิิ จการและเสริิ มสร้้ างความแข็็ งแกร่่ งทางธุุ รกิิ จมากขึ้้� นหลัังจากลงทุุ นเข้้ าซื้้� อกิิ จการบริิ ษััท ธนบรรณ จำำ �กััด เป็็ นบริิ ษััท
ภายในเครืือในปีี 2552 และเพิ่่� มทุุ นจาก 2,500 ล้้ านบาท เป็็ น 3,000 ล้้ านบาท จากการเข้้ าร่่ วมทุุ นของกลุ่่�มกองทุุ นเอเชีียตะวัั นออกเฉีียงใต้้
นอร์์ ทสตาร์์ กรุ๊๊� ป (Northstar Group) ในปีี 2555 พร้้ อมยกระดัับการบริิ หารของธนาคารให้้ มีี ประสิิ ทธิิ ภาพมากยิ่่� งขึ้้� น
หลัังจากการประกาศวิิ สััยทัั ศน์์ สู่่� การเป็็ น “ธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อยที่่� ดีี ที่่� สุุด” ทำำ �ให้้ ธนาคารตััดสิิ นใจขายกิิ จการบริิ ษััท ธนบรรณ จำำ �กััด
ในปีี 2557 เพื่่� อมุ่่�งเน้้ นธุุ รกิิ จการให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อเพื่่� อผู้้� ประกอบการรายย่่ อยตามนโยบายและแผนการดำำ �เนิิ นงานของธนาคาร รวมถึึ ง
เพิ่่� มทุุ นจำำ �นวน 1,000 ล้้ านบาท ในปีี 2558 และเพิ่่� มทุุ นอีี กครั้้� งจำำ �นวน 1,000 ล้้ านบาท ในเดืือนมีีนาคม 2560 รวมเป็็ น 5,000 ล้้ านบาท
ต่่ อมาในเดืือนกรกฎาคม 2562 ธนาคารได้้ เปลี่่� ยนแปลงผู้้�ถืื อหุ้้�นจากนอร์์ ทสตาร์์ กรุ๊๊� ป (Northstar Group) เป็็ นบริิ ษััท OCA Investment
Holdings I Pte. Ltd. (OCA) บริิ ษััทลงทุุ นอิิ สระซึ่่� งมีีประสบการณ์์ การลงทุุ นในบริิ ษััทเอกชนในภููมิิ ภาคเอเชีียมานานกว่่ า 20 ปีี เพื่่� อสร้้ าง
ความแข็็ งแกร่่ งทางธุุ รกิิ จและเสริิ มศัั กยภาพการเติิ บโตในก้้ าวต่่ อไปของธนาคาร
นอกจากนั้้� น ธนาคารยัังให้้ ความสำำ �คััญกัับการปรัับตััวให้้ สอดคล้้ องกัับความเปลี่่� ยนแปลงในยุุ คดิิ จิิทััล โดยก่่ อตั้้� ง บริิ ษััท ไทยไมโคร ดิิ จิิทััล
โซลููชั่่� นส์์ จำำ �กััด บริิ ษััทในกลุ่่�มธุุ รกิิ จทางการเงิิ นของธนาคาร ซึ่่� งให้้ บริิ การด้้ านธุุ รกรรมการเงิิ นอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ผ่่ านแอปพลิิ เคชััน “ไมโครเพย์์
อีี -วอลเล็็ ท” (Micro Pay e-Wallet) พร้้ อมพััฒนาบริิ การให้้ สมบููรณ์์ ขึ้้� นอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อร่่ วมผลัักดัันสัั งคมไร้้ เงิิ นสด (Cashless
Society) ทั่่� วประเทศ
ขณะเดีียวกัันธนาคารยัังมุ่่�งมั่่� นพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ ที่่�มีี ความแตกต่่ าง เรีียบง่่ าย และโปร่่ งใส พร้้ อมให้้ บริิ การเคีียงข้้ างทุุ กธุุรกิิ จและประชาชน
คนไทยทั่่� วประเทศให้้ สามารถเข้้ าถึึ งแหล่่ งเงิิ นทุุ นอย่่ างเป็็ นระบบ ภายใต้้ นโยบาย “การกำำ �กัั บดููแลให้้ บริิ การลููกค้้ าอย่่ างเป็็ นธรรม” (Market
Conduct) และ “การให้้ สิินเชื่่� ออย่่ างมีีความรัับผิิ ดชอบ” (Responsible Lending) เพื่่� อยกระดัับคุุ ณภาพชีีวิิ ตของผู้้� ประกอบการรายย่่ อยไทย
และเสริิ มสร้้ างความแข็็ งแกร่่ งทางเศรษฐกิิ จในระดัับประเทศ
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“ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
เรียบง่าย และโปร่งใส พร้อมให้บริการเคียงข้างทุกธุรกิจและ
ประชาชนคนไทยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
อย่างเป็นระบบ”
ตลอดระยะเวลาการดำำ �เนิิ นงานที่่� ผ่่านมา ธนาคารได้้ วางรากฐานทางธุุ รกิิ จที่่� แข็็ งแกร่่ งสู่่� การเติิ บโตอย่่ างมั่่� นคง
โดยให้้ ความสำำ �คััญกัับการกำำ �หนดวิิ สััยทัั ศน์์ และพัันธกิิ จ เพื่่� อเป็็ นแนวทางในการวางแผนกลยุุ ทธ์์ให้้ การดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ
ของธนาคารเป็็ นไปตามเป้้ าหมายที่่� กำำ�หนด
ในวัันนี้้� ธนาคารยัังคงยึึ ดมั่่� นในพัันธกิิ จสำำ �คััญ ได้้ แก่่ การให้้ บริิ การทางการเงิิ นที่่� ดีี ที่่� สุุดแก่่ ลูู กค้้ าขนาดเล็็ กทั่่�วประเทศ
การส่่ งเสริิ มให้้ ลูู กค้้ าทุุ กคนมีีความรู้้� และวิิ นััยทางการเงิิ น การสร้้ างสรรค์์ องค์์ กรให้้ ทุุกคนมีีความกระตืือรืือร้้ น
และภาคภููมิิ ใจในสิ่่� งที่่� ร่่ วมกัั นทำำ � และการสร้้ างมูู ลค่่ าให้้ แก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้� นโดยคำำ �นึึงถึึ งผลประโยชน์์ ของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีีย
พร้้ อมขัับเคลื่่� อนธุุ รกิิ จตามวิิ สััยทัั ศน์์ “ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย มุ่่� งมั่่� นสนัั บสนุุ นลูู กค้้ าให้้ สามารถเติิ บโต
ทางธุุ รกิิ จและมีีคุุ ณภาพชีีวิิ ตที่่� ดีีขึ้้� น ด้้ วยบริิ การไมโครไฟแนนซ์์ ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ ของธนาคาร”

รายงานประจ� ำปี 2563
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี 2563 นั บเป็ นปี ที่ มี ความท้ าทายอย่ างยิ่ งสำ �หรั บธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จำ �กั ด (มหาชน)

จากการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19 ซึ่ งเป็ นวิ กฤตที่ เกิ ดขึ้ นทั่ วโลกและส่ งผลกระทบอย่ างรุ นแรง

ต่ อทุ กภาคส่ วนในประเทศไทย รวมถึ งกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อยและวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม
ซึ่ งเป็ นกลุ่ มลู กค้ าหลั กของธนาคารที่ มี ความสำ �คั ญต่ อการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ

ดั งนั้ น ตลอดระยะเวลาในการดำ �เนิ นงานที่ ผ่ านมา ธนาคารจึ งให้ ความสำ �คั ญกั บการกำ �หนดแผน
การดำ �เนิ นงานให้ สอดคล้ องกั บวิ สั ยทั ศน์ และพั นธกิ จที่ วางไว้ เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางการวางแผนกลยุ ทธ์

ขั บเคลื่ อนธุ รกิ จให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของธนาคารที่ ต้ องการเป็ นผู้ ให้ บริ การสิ นเชื่ อขนาดเล็ กที่ มี
ความโดดเด่ นและสามารถสร้ างการเติ บโตได้ อย่ างต่ อเนื่ องในระยะยาว

แผนงานและความสำ�เร็จ
ท่ ามกลางสภาวะวิ กฤตไวรัสโควิ ด-19 ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จำ �กั ด (มหาชน) ตระหนั กถึ งสถานการณ์ ที่ยากลำ �บากและความจำ �เป็ น
ในการเข้ าถึ งสิ นเชื่ อของผู้ ประกอบการรายย่ อยในประเทศเป็ นอย่ างดี ด้ วยความมุ่ งมั่ นเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อรายย่ อยที่ดีที่สุ ด ทั้งด้ าน

การสนั บสนุ นเงิ นทุ นที่แข็ งแกร่ งและการให้ บริ การที่สามารถเข้ าถึ งได้ อย่ างสะดวก พร้ อมตอบสนองความต้ องการในยุ คปั จจุ บั นได้ อย่ าง
สอดคล้ องกั บความเปลี่ยนแปลง ภายใต้ แผนการดำ �เนิ นงานในปี 2563 และความสำ �เร็ จที่ผ่านมา ดั งนี้

มาตรการช่ วยเหลื อธุ รกิ จ
ด้ วยแนวคิ ด “Everyone Matters ใครไม่ เห็ น เราเห็ น” และจุ ดยืนการเคียงข้ างผู้ ประกอบการรายย่ อยให้ สามารถฝ่ าวิ กฤตการแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัสโควิ ด-19 ให้ สำ�เร็ จ ธนาคารได้ พยายามที่จะช่ วยเหลื อลู กค้ าอย่ างสุ ดความสามารถผ่ านมาตรการต่ างๆ นั บตั้งแต่ การส่ งผ่ าน
มาตรการความช่ วยเหลื อจากทางภาครั ฐ และมาตรการความช่ วยเหลื อจากธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมถึ งการออกมาตรการ
ช่ วยเหลื อลู กค้ าจากธนาคารเอง เพื่ อบรรเทาภาระค่ าใช้ จ่ายของลู กค้ าที่ต้ องแบกรั บ พร้ อมทั้ งการปล่ อยสิ นเชื่ อใหม่ เพื่ อให้ ลูกค้ ามีเงิ นทุ น
หมุ นเวียนเพียงพอที่จะก้ าวผ่ านสถานการณ์ ที่ยากลำ �บากได้
สำ �หรั บในปี 2563 ธนาคารได้ ร่ วมมื อกั บธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคม
สถาบั นการเงิ นของรัฐในโครงการ DR Biz การเงิ นร่ วมใจ ธุ รกิ จไทยมั่ นคง เพื่ อช่ วยเหลื อบรรเทาภาระหนี้ ของผู้ ประกอบการที่ มี ศักยภาพ
แต่ ประสบปั ญหาจากสถานการณ์ เศรษฐกิ จและผลกระทบจากโควิ ด-19 ด้ วยกลไกการแก้ ไขในรู ปแบบมาตรฐานให้ สามารถจั ดการ
แก้ ไขหนี้ ได้ รวดเร็ วและเบ็ ดเสร็ จให้ ธุ รกิ จสามารถฟื้ นตัวได้ พร้ อมทั้ งปรั บตัวตามสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิ จที่ เปลี่ยนแปลงไป
ขณะเดียวกั นธนาคารยั งได้ มี การจั ดแคมเปญ คุ ณกล้ าก้ าว เรากล้ าให้ Believe in Yourself ซึ่ งชูสิ นเชื่ อ SME กล้ าให้ พร้ อมเงื่ อนไขและ
อัตราดอกเบี้ยพิ เศษเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ประกอบการไมโครเอสเอ็ มอี ให้ สามารถเข้ าถึ งแหล่ งเงิ นทุ นได้ โดยไม่ ต้ องแบกรั บภาระดอกเบี้ย
ที่ หนั กเกิ นไป พร้ อมต่ อยอดความสำ �เร็ จสินเชื่ อ SME กล้ าให้ อย่ างต่ อเนื่ องในปี 2564 เพื่ อตอกยํ้ าการให้ ความสำ �คัญกับความต้ องการ
ของผู้ ประกอบการรายย่ อยทุ กคนในประเทศ
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การที่ ตอบโจทย์

พั ฒนาเทคโนโลยี สู่ สั งคมไร้ เงิ นสด

ธนาคารตระหนั กถึ งความสำ �คั ญในการศึ กษาและทำ �ความเข้ าใจ

ธนาคารเล็ งเห็ นความสำ �คั ญในการปรั บกลยุ ทธ์ ด้ านเทคโนโลยี

กลุ่ มลูกค้ าที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมาย โดยเฉพาะการสำ �รวจความต้ องการ

เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บแนวโน้ มพฤติ กรรมการบริ โภคของลู กค้ า

สถานะของกิ จการ และการดำ �เนิ นธุ รกิ จของลู กค้ า เพื่ อพั ฒนา

และรองรับการเปลี่ยนแปลงวิ ถีชีวิ ตใหม่ ๆ ของผู้ คนที่ กำ �ลังเกิ ดขึ้ น

รู ปแบบการดำ �เนิ นธุ รกิ จและให้ ความช่ วยเหลื อลู กค้ าที่ ประสบ

รวมถึ งเตรียมความพร้ อมสำ �หรั บการเดิ นทางสู่ ดิ จิ ทั ลในอนาคต

ปั ญหาได้ อย่ างทั นท่ วงที และมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งตอบสนอง

โดยในช่ วงไม่ กี่ปี ที่ผ่ านมาธนาคารได้ มี การพั ฒ นาแนวคิ ดทาง

ความต้ องการของลู กค้ าได้ อย่ างแท้ จริ ง ภายใต้ นโยบายการ

ด้ านเทคโนโลยี เพื่ อให้ บริ การลู กค้ าได้ อย่ างรวดเร็ วและมี

ปฏิ บัติ การ และการบริ หารความเสี่ยงที่ รัดกุ ม

ประสิ ทธิ ภาพ ทั้ งยั งช่ วยลดต้ นทุ นในการดำ �เนิ นงาน ได้ แก่
การสนั บสนุ นกระบวนการสิ นเชื่ อ และการปฏิ บัติ งานภายในผ่ าน

ขณะเดียวกันธนาคารยังให้ความสำ �คัญกับการผนึ กกำ�ลังความร่วมมือ

เทคโนโลยีต่ างๆ เช่ น โทรศั พท์ มื อถื อ แท็ บเล็ ต และการพั ฒนา

ทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน เพื่ อสนั บสนุ นผู้ ประกอบการรายย่ อย

ระบบการทำ �ธุ รกรรมออนไลน์ (Mobile Banking) ซึ่ งตอบโจทย์

หรือลูกค้ าของธนาคารให้ สามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อสำ �หรับใช้ หมุ นเวียน

ความต้ องการของลู กค้ าในปั จจุ บันและสามารถลดความผิ ดพลาด

หรือเสริ มสภาพคล่ องในธุ รกิ จได้ อย่ างครอบคลุ มทุ กความต้ องการ

หรื อการทำ �งานที่ซํ้ าซ้ อนได้

ซึ่งมีส่ วนสำ �คัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทย
และขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จไทยให้ เติ บโตอย่ างยั่ งยื น

ในปั จจุ บั นธนาคารสนั บสนุ นธุ รกิ จสิ นเชื่ อรายย่ อยของธนาคาร
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ทั้ งด้ านการให้ บริ การชำ �ระเงิ นทาง

ดังเช่ น ความร่ วมมือกั บกรมสรรพากร สมาคมธนาคารไทย บรรษัท

อิ เล็ กทรอนิ กส์ และการเบิ กใช้ สิ นเชื่ อ โดยใช้ ระบบทางด้ าน

ประกั นสิ นเชื่ ออุ ตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.) ธนาคารภาครั ฐ

เทคโนโลยี ผ่ านบริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิ ทั ล โซลูชั่ นส์ จำ �กัด ซึ่ งธนาคาร

และเอกชนในแคมเปญ SMEs โปรดี บั ญชี เดียว ซึ่ งสนั บสนุ นให้

ถื อหุ้ นร้ อยละ 99.99 เพื่ อให้ บริ การทางด้ านเทคโนโลยีที่สอดคล้ อง

ผู้ประกอบการเอสเอ็ มอีจัดทำ �บัญชีชุดเดียวและงบการเงิ นให้ ถูกต้ อง

กั บแนวโน้ มพฤติ กรรมการบริ โภคของลู กค้ าในปั จจุ บั นและอนาคต

และสอดคล้ องกับสภาพที่ แท้ จริ งของกิ จการ เพื่ อให้ สามารถเข้ าถึ ง
แหล่ งเงิ นทุ นได้ ง่ ายขึ้ น รวมถึ งการร่ วมลงนามบั นทึ กข้ อตกลง

สำ �หรั บในปี ที่ผ่ านมาบริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิ ทั ล โซลูชั่นส์ จำ �กัด บริ ษัท

ความร่ วมมื อ “โครงการคํ้ าประกั นสิ นเชื่ อ บสย. Soft Loan พลัส”

ในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคารได้ พั ฒนาและให้ บริ การ

วงเงิ น 57,000 ล้ านบาท ภายใต้ มาตรการ บสย. SMEs ต้ องชนะ

แอปพลิ เคชั นไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท (Micro Pay e-Wallet)

กับบรรษัทประกั นสิ นเชื่ ออุ ตสาหกรรมขนาดย่ อม

กระเป๋ าเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อตอบสนองกลุ่ มลูกค้ านาโนไฟแนนซ์
และไมโครไฟแนนซ์ ที่ เป็ นลู กค้ าหลั กของธนาคารให้ สามารถรั บ
และโอนเงิ น รวมถึ งจ่ ายบิ ลสิ นเชื่ อได้ อย่ างสะดวกสบาย โดยไม่ มี

ส่ งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจด้ านการเงิ น

ค่ าธรรมเนียม พร้ อมฟั งก์ ชั นการเบิ กใช้ สิ นเชื่ อหมุ นเวียนผ่ าน
ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ ทได้ ด้ วยตัวเอง

ธนาคารมุ่ งมั่ นสนั บสนุ นให้ ผู้ ประกอบการรายย่ อยสามารถสร้ าง

นอกจากนี้ การพั ฒนาไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ทยั งช่ วยลดความเสี่ยง

การเติ บโตทางธุ รกิ จในระยะยาว ด้ วยความเชื่ อมั่ นในการทำ �ธุ รกิ จ
บนพื้ นฐานความรู้ ความเข้ าใจด้ านการบริ หารเงิ น และการสร้ าง

จากการสั มผัสหรื อการใช้ ธนบัตรได้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บสถานการณ์

วิ นัยทางการเงิ นที่ ดี ซึ่ งจะสามารถเพิ่ มศั กยภาพในการประกอบ

การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิ ด-19 และช่ วยผลักดันสั งคมไร้ เงิ นสด
ในวงกว้ างได้ โดยเฉพาะกลุ่ มรากฐานเศรษฐกิ จของประเทศ

อาชี พของพ่ อค้ าแม่ ค้าและสานฝั นให้ ธุรกิ จสามารถเติ บโตต่ อยอด
สู่ ธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอีได้ สำ �เร็ จ

ศู นย์ การเรี ยนรู้

สำ �หรั บในปี ที่ผ่ านมาธนาคารได้ มี การจั ดอบรมโครงการพ่ อค้ า

Learning Center

แม่ ค้ าพากเพียรอย่ างต่ อเนื่ อง ทั้งด้ านการวางแผนทางการเงิ น
เทคนิ คการขาย โดยเฉพาะการใช้ ช่องทางออนไลน์ และการรับ-จ่ ายเงิ น

ให้ ผู้ประกอบการในชุ มชนสามารถเข้ าถึ งความรู้ ด้านการเงิ น

ผ่ านแอปพลิ เคชั น Micro Pay e-Wallet ซึ่ งสอดคล้ องกั บ

Micro Pay
e-Wallet

ความเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรมผู้ บริ โภคและเทคโนโลยี
ในปั จจุ บั น โดยยั งคงมี ศู นย์ การเรียนรู้ (Learning Center)
ให้ ผู้ ประกอบการในชุ มชนสามารถเข้ าถึ งความรู้ ด้ านการเงิ น
ผ่ านกิ จกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ และเครื่ องมื อมัลติ มี เดียที่ทั นสมัย

รายงานประจ� ำปี 2563

พั ฒนาและให้ บริ การแอปพลิ เคชั น ไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท
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กลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2564
ธนาคารให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บการพัั ฒนาธุุ ร กิิ จให้้ สอดคล้้ องกัั บกระแส
ความเปลี่่� ยนแปลงในยุุ คดิิ จิิ ทัั ลและความท้้ าทายใหม่่ ทางการตลาด
เพื่่�อสร้้างการเติิ บโตได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ งในระยะยาว ด้้ วยการปรัับปรุุ งด้้ าน
กระบวนการปฏิิ บัั ติิ การ การให้้ บริิ การ และด้้ านคุุ ณค่่าของผลิิ ตภััณฑ์์

1

ให้้ สามารถตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่ างแท้้ จริิง
ดัังนั้้� น ในปีี 2564 ธนาคารได้้ กำำ�หนดกลยุุ ทธ์์และแผนการดำำ �เนิิ นงาน

การเติ บโตของสิ นเชื่ อหลั ก

ต่่ อเนื่่� องจากในปีี ที่่� ผ่่านมา เพื่่� อสานต่่ อความสำำ �เร็็ จสู่่� ความยั่่� งยืืน
ใน 3 ด้้ านหลััก ได้้ แก่่

2
การปรั บเปลี่ ยน
สู่ ระบบดิ จิ ทั ล

3
การพั ฒนาธุ รกิ จใหม่

การเติ บโตของสิ นเชื่ อหลั ก

ท่่ ามกลางการแพร่่ ร ะบาดของไวรััสโควิิ ด-19 บริิ ษััทยัั งสามารถสร้้ า งการเติิ บโตด้้ านรายได้้ และ
ผลกำำ �ไรอย่่ างต่่ อเนื่่� อง โดยความสามารถในการทำำ �กำำ�ไรส่่ วนใหญ่่ ของธนาคารยัังมาจากสิิ นเชื่่� อหลััก
ที่่� ได้้ รัั บการพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ การให้้ ตอบโจทย์์ ลูู กค้้ าได้้ อย่่ างครอบคลุุ มทุุ กความต้้ องการ
สำำ �หรัับกลยุุ ทธ์์การดำำ �เนิิ นงานของธนาคารในปีี 2564 ยัังคงมุ่่�งเน้้ นสร้้ างการเติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืน ด้้ วย
การควบคุุ มคุุ ณภาพพอร์์ ตสิินเชื่่� อ และการบริิ หารความเสี่่�ยงไม่่ ให้้ เกิิ ดสิิ นเชื่่� อด้้ อยคุุ ณภาพจากการ
กำำ �หนดกลยุุ ทธ์์ในการติิ ดตามหนี้้� และปรัับโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� เหมาะสม เพื่่� อเสริิ มศัั กยภาพให้้ ลูู กค้้ าสามารถ
เข้้ าถึึ งบริิ การทางการเงิิ นในระบบได้้ อย่่ างทั่่� วถึึงและฟื้้� นตััวทางธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง
ขณะเดีียวกัันธนาคารยัังพิิ จารณาเพิ่่� มวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อให้้ เพีียงพอกัับความต้้ องการเสริิ มสภาพคล่่ อง
หรืือการขยายธุุ ร กิิ จให้้ เติิ บโตต่่ อไป และการปรัับอััตราดอกเบี้้� ยให้้ สอดคล้้ องเหมาะสมกัั บความ
เปลี่่� ยนแปลง เพื่่� อเพิ่่� มความยืื ดหยุ่่� นให้้ รองรัับกัั บความต้้ องการที่่� หลากหลาย พร้้ อมจัั ดแคมเปญ
ส่่ งเสริิ มการขายเพื่่� อเพิ่่� มขีีดความสามารถในการแข่่ งขัันทางธุุ รกิิ จ โดยมุ่่�งเน้้ นการทำำ �การตลาดและ
โฆษณาผ่่ านทางช่่ องทางดิิ จิิทััลอย่่ างต่่ อเนื่่� อง
ลู กค้ าสามารถเข้ าถึ งบริ การทางการเงิ นในระบบ

ได้ อย่ างทั่ วถึ ง
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

การปรั บเปลี่ ยนไปสู่
ระบบดิ จิ ทั ล

กระแสความเปลี่่� ยนแปลงทางด้้ านเทคโนโลยีีดิิ จิิทััลและแนวโน้้ มพฤติิ กรรมของผู้้� บริิ โภคในอนาคตได้้ ส่่งผล
ให้้ ธุุรกิิ จธนาคารต้้ องเผชิิ ญกัับความท้้ าทายและความจำำ �เป็็ นในการยกระดัับมาตรฐานการบริิ หารจัั ดการ
ด้้ านดิิ จิิทััลของธนาคาร เพื่่� อเสริิ มศัั กยภาพและขีีดความสามารถในการแข่่ งขััน พร้้ อมรัับโอกาสสร้้ างการ
เติิ บโตทางธุุ รกิิ จจากการปรัับเปลี่่� ยนธนาคารสู่่� ระบบดิิ จิิทััล
ดัั งนั้้� น ธนาคารจึึ งวางแผนการดำำ �เนิิ นงานพััฒนาและออกแบบนวััตกรรมที่่� เป็็ นการสร้้ างรากฐานใหม่่
ให้้ กัั บผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ การของธนาคาร เพื่่� อสร้้ างข้้ อได้้ เปรีียบที่่� สำำ�คััญทางการแข่่ งขัันกัับสถาบัันการเงิิ น
หรืือธนาคารอื่่� นในอนาคต ได้้ แก่่ การพััฒนาเทคโนโลยีีดิิ จิิทััลเพิ่่� มประสิิ ทธิิ ภาพการทำำ �งานของธนาคารด้้ วย
ความมุ่่�งมั่่� น ส่่ งมอบประสบการณ์์ ด้้ านดิิ จิิทััลแบบครบวงจรให้้ ลูู กค้้ าและพนัั กงาน พร้้ อมรองรัับการขยาย
ธุุ รกิิ จและเพิ่่� มขีีดความสามารถให้้ กัั บธนาคารในระยะยาว
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังดำำ �เนิิ นการปรัับระบบภายในองค์์ กร โดยใช้้ แพลตฟอร์์ มสำำ �หรัับผลิิ ตภััณฑ์์ และบริิ การ
ที่่� มีี โครงสร้้ างพื้้� นฐานแบบเปิิ ด (Open Source) ในการพััฒนาระบบสิิ นเชื่่� อ เพื่่� อให้้ สามารถเชื่่� อมต่่ อกัับ
ระบบหลัักของธนาคารสู่่� การให้้ บริิ การทางดิิ จิิทััล และเพิ่่� มประสิิ ทธิิ ภาพการทำำ �งานของธนาคาร รวมถึึ ง
การนำำ �อุุ ปกรณ์์ ดิิ จิิทััลมาใช้้ ในการทำำ �งาน และปรัับปรุุ งการให้้ บริิ การ พร้้ อมทั้้� งเพิ่่� มความคล่่ องตััวในการ
ให้้ บริิ การผ่่ านช่่ องทางออนไลน์์
ในขณะเดีียวกัันธนาคารยัังมุ่่�งพััฒนาและปรัับปรุุ งนวััตกรรมการเงิิ นไมโครเพย์์ (Micro Pay) อย่่ างต่่ อเนื่่� อง
เพื่่� อสนัั บสนุุ นให้้ เกิิ ดการใช้้ งานอย่่ างแพร่่ หลาย ซึ่่� งช่่ วยให้้ เกิิ ดความสะดวกรวดเร็็ วและปลอดภััยในยุุ คสัั งคม

พั ฒนาและปรั บปรุ ง
นวั ตกรรมการเงิ น

Micro Pay

การพั ฒนาธุ รกิ จใหม่

ไร้้ เงิิ นสด พร้้ อมจัั ดโครงการให้้ ความรู้้�ทางการเงิิ นอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ โดยเฉพาะด้้ านประโยชน์์ ของเทคโนโลยีี
ดิิ จิิทััล และให้้ ความสำำ �คััญกัับการรัักษาความสัั มพัันธ์์ ที่่�เข้้ มแข็็ งกัับกลุ่่�มลููกค้้ าผ่่ านเครืือข่่ ายสาขาและสาขา
สิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อยที่่� ครอบคลุุ มทุุ กพื้้� นที่่� ในประเทศไทย

ธนาคารให้้ ความสนใจกัับทุุ กโอกาสสร้้ างการเติิ บโตทางธุุ รกิิ จ ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และบริิ การ
ที่่� สามารถตอบสนองความต้้ องการของลููกค้้ าได้้ อย่่ างแท้้ จริิงและสอดคล้้ องกัับสถานการณ์์ ในปัั จจุุ บััน
เพื่่� อมอบบริิ การทางการเงิิ นที่่� ดีี ที่่� สุุด ปลอดภััยและเป็็ นธรรม ให้้ แก่่ ลูู กค้้ ารายย่่ อยทั่่� วประเทศ สามารถยกระดัับ
คุุ ณภาพชีีวิิ ต และสร้้ างการเติิ บโตทางเศรษฐกิิ จในระดัับประเทศได้้ อย่่ างยั่่� งยืืน
นอกจากนี้้� ธนาคารยัังให้้ ความสำำ �คััญในการปรัับปรุุ งกระบวนการทางธุุ รกิิ จอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ทั้้� งด้้ านเครดิิ ต
การปฏิิ บัั ติิ การและการเก็็ บเงิิ น รวมถึึ งการอำำ �นวยความสะดวกด้้ านช่่ องทางการขาย การบริิ หารความเสี่�่ ยง
การติิ ดตามหนี้้� และโครงสร้้ างพื้้� นฐานทางด้้ านดิิ จิิทัั ล เพื่่� อเป็็ นพื้้� นฐานในการพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และธุุ รกิิ จใหม่่

มอบบริ การ
ทางการเงิ นที่ ดีที่สุด

ปลอดภั ย
และเป็ นธรรม

รายงานประจ� ำปี 2563

ในภาพรวมของปีี 2564 ธนาคารยัั งต้้ องเผชิิ ญกัั บความท้้ าทายรอบด้้ าน ทั้้� งสภาวะเศรษฐกิิ จที่่�
ยัั งคงได้้ รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของไวรััสโควิิ ด-19 รวมถึึ งความเปลี่่� ยนแปลง
ด้้ านเทคโนโลยีี และพฤติิ กรรมของผู้้� ใช้้ บริิ ก ารที่่� มีี ความแตกต่่ างหลากหลายมากขึ้้� น อย่่ างไรก็็ ตาม
ธนาคารยัั งคงเชื่่� อมั่่� นว่่ าความทุ่่� มเทของพนัั กงานทุุ กคนที่่� ร่่ วมมืื อกัั นจะสามารถสร้้ างความสำำ �เร็็ จและ
ความเติิ บโตให้้ ธนาคารได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง

29

ผลิตภัณฑ์และการบริการ
PRODUCTS AND SERVICES

สายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro SME

สิิ นเชื่่� อ
เพื่่� อธุุ รกิิ จ
Micro SME

สิิ นเชื่่� อธุุ รกิิ จฯ

สิิ นเชื่่� อ SMEs

สำำ �หรัับ

สิิ นเชื่่� อเช่่ าซื้้� อ

สิิ นเชื่่� อเพื่่� อ

เพื่่� อธุุ รกิิ จ

ผู้้� ประกอบ

สิิ นเชื่่� อเพื่่� อ

ผลิิ ตภััณฑ์์

ผู้้� ประกอบการ

เจ้้ าของร้้ านทอง

(SMEs) ที่่� มีีทอง

วิิ ชาชีีพแพทย์์

เป็็ นหลัักประกััน

ประกัันสาย

ลููกค้้ าธุุ รกิิ จ

Micro SME

สายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance

สิิ นเชื่่� อนาโน

สิิ นเชื่่� อนาโนเครดิิ ต

สิิ นเชื่่� อไมโครเครดิิ ต

ผลิิ ตภััณฑ์์ ประกััน

เอสเอส

เพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย

เพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย

สายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ
Micro Finance

สายลููกค้้ าบุุ คคลทั่่� วไป

สิิ นเชื่่� อ

สิิ นเชื่่� อ

สิิ นเชื่่� อ

ผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝาก

ผลิิ ตภััณฑ์์

ผลิิ ตภััณฑ์์

บ้้ านแลกเงิิ น

รีีไฟแนนซ์์ พลััส

ทองแลกเงิิ น

ประเภทต่่ างๆ

หน่่ วยลงทุุ น

ประกัันสายลููกค้้ า

(กองทุุ นรวม)

บุุ คคลทั่่� วไป

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) พร้้ อมยกระดัับ

ธุุ รกิิ จ Micro SME และสายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance เพื่่� อให้้

การพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ ก ารที่่� ช่่ วยให้้ ลูู กค้้ าทั่่� วประเทศ

สามารถต่่ อยอดสร้้ างการเติิ บโตทางธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ งร่่วมกััน

สามารถเข้้ าถึึ งการเงิิ นในระบบที่่� มีี ความปลอดภััยและเป็็ นธรรม ภายใต้้

การกำำ �กัั บดููแลของธนาคารแห่่ งประเทศไทยและความคุ้้�มครองตามที่่�

นอกจากนี้้� ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

มุ่่�งมั่่� นสนัั บสนุุ นให้้ ลูู กค้้ าเติิ บโตทางธุุ รกิิ จและมีีคุุ ณภาพชีีวิิ ตที่่� ดีีขึ้้� น

รากฐานสำำ �คัั ญในการเสริิ มสร้้ างความมั่่� นคงทางเศรษฐกิิ จให้้ กัั บ

กฎหมายกำำ �หนด ซึ่่� งสอดคล้้ องตามวิิ สััยทัั ศน์์ “ธนาคารไทยเครดิิ ต

ยัังตระหนัั กถึึ งความสำำ �คัั ญของสายลูู กค้้ าบุุ คคลทั่่� วไป ซึ่่� งถืื อเป็็ น

ด้้ วยบริิ การไมโครไฟแนนซ์์ ที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ ของธนาคาร”

ประเทศ ด้้ วยการนำำ � เสนอทางเลืื อกผลิิ ตภััณฑ์์ ทางการเงิิ นและ

การลงทุุ น เพื่่� อ สนัั บสนุุ นให้้ เกิิ ดการออมและสร้้ างผลตอบแทน

ด้้ วยความมุ่่� งมั่่� นเคีียงข้้ างตอบสนองความต้้ องการทางการเงิิ น

ในระยะยาว อาทิิ ผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝากประเภทต่่ างๆ กองทุุ นรวม และ

ของคน ไทยเป็็ นศูู นย์์ กลางแห่่ งการพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ สิิ นเชื่่� อให้้ มีี

การประกััน

ความหลากหลายครอบคลุุ มทุุ กกลุ่่�มธุุ รกิิ จ ประกอบด้้ วย สายลููกค้้ า
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

สายลูกค้าธุรกิจ
MICRO SME

ภายใต้้ นิิ ยามใหม่่ ของ SME โดยราชกิิ จจานุุ เบกษาได้้ ประกาศ

1.

สิิ นเชื่่� อเพื่่� อธุุ รกิิ จ Micro SME

กฎกระทรวงกำำ �หนดลัักษณะของวิิ สาหกิิ จขนาดกลางและขนาดย่่ อม

2.

สิิ นเชื่่� อธุุ รกิิ จเพื่่� อผู้้� ประกอบการรายย่่ อย
สำำ �หรัับผู้้� ประกอบวิิ ชาชีีพแพทย์์

พ.ศ. 2562 ซึ่่� งใช้้ จำำ�นวนการจ้้ างงานและรายได้้ เป็็ นเกณฑ์์ เพื่่� อให้้
สอดคล้้ องกัั บสถานการณ์์ ปัั จจุุ บัั นที่่� ขนาดของวิิ สาหกิิ จและ

3.

สิิ นเชื่่� อ SMEs

โครงสร้้ างทางธุุ รกิิ จเปลี่่� ยนแปลงไป ส่่ งผลให้้ กลุ่่� ม Micro SME

4.

สิิ นเชื่่� อเช่่ าซื้้� อเพื่่� อธุุ รกิิ จ

หรืือผู้้� ประกอบการรายย่่ อยเป็็ นกลุ่่�มวิิ สาหกิิ จที่่� มีีสัั ดส่่ วนมากที่่� สุุด

5.

สิิ นเชื่่� อเพื่่� อเจ้้ าของร้้ านทอง

6.

สิิ นเชื่่� อเพื่่� อผู้้� ประกอบการ (SMEs) ที่่� มีีทองเป็็ นหลัักประกััน

7.

ผลิิ ตภััณฑ์์ ประกัันสายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro SME

ในประเทศถึึ งร้้ อยละ 85.74 หรืือ 2,644,561 ราย ของจำำ �นวน
ผู้้� ประกอบการรวมทั้้� งประเทศกว่่ า 3 ล้้ านราย (ข้้ อมูู ลสำำ �นัั กงาน
ส่่ งเสริิ มวิิ สาหกิิ จขนาดกลางและขนาดย่่ อม หรืือ สสว.)
ตลอดระยะเวลาการดำำ � เนิิ นงานที่่� ผ่่ านมา ธนาคารไทยเครดิิ ต
เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) ให้้ ความสำำ �คััญกัับลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro
SME ในฐานะหนึ่่� งในฟัั นเฟืื องแห่่ งการขัั บเคลื่่� อนเศรษฐกิิ จไทย
ให้้ สามารถเติิ บโตได้้ อย่่ างยั่่� งยืืน โดยมุ่่�งพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และบริิ การ
บนพื้้� นฐานความเข้้ าใจผู้้� ประกอบการรายย่่ อยที่่� ต้้องการการสนัับสนุุ น
ด้้ านการเงิิ นในระบบที่่� มีี ความโปร่่ งใสและเป็็ นธรรม เพื่่� อใช้้ เป็็ นเงิิ นทุุ น
หมุุ นเวีียนสร้้ างการเติิ บโตทางธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง ด้้ วยทางเลืือก
ผลิิ ตภััณฑ์์ สิิ นเชื่่� อที่่� มีี ความหลากหลาย ทั้้� งแบบมีี หลัั กประกัั นและ
ไม่่ มีี หลัักประกัันสำำ �หรัับบุุ คคลธรรมดาและนิิ ติิ บุุคคล
รายงานประจ� ำปี 2563
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1.	สิิ นเชื่่�อเพื่่�อธุุ รกิิ จ Micro SME
– วงเงิิ นกู้้�เบิิ กเกิิ นบัั ญชีี (Overdraft)
บริิ ก ารทางการเงิิ นเพื่่� อ สนัั บสนุุ นการเติิ บโตของกิิ จการสำำ �หรัับ
ผู้้� ประกอบการธุุ รกิิ จรายย่่ อยที่่� มีี ความต้้ องการแหล่่ งเงิิ นทุุ นระยะสั้้�น
สำำ �หรัับใช้้ เป็็ นเงิิ นหมุุ นเวีียนในธุุ รกิิ จหรืือช่่ วยเพิ่่� มสภาพคล่่ องทาง
การเงิิ น โดยสามารถเบิิ กถอนวงเงิิ นจากบััญชีีกระแสรายวัันได้้ อย่่ าง
สะดวกสบาย และเช็็ คส่่ วนตััวเพิ่่� มความคล่่ องตััวในการชำำ �ระค่่ าสิิ นค้้ า
วััตถุุ ดิิบ รวมทั้้� งค่่ าบริิ การอื่่� นๆ ที่่� ต้้องใช้้ จ่่ายในธุุ รกิิ จ

สิิ นเชื่่� อแบบมีี หลัั กประกัั นเพื่่� อสนัั บสนุุ นผู้้� ประกอบการรายย่่ อย
สำำ �หรัับบุุ คคลธรรมดาและนิิ ติิ บุุคคลที่่� มีี ประสบการณ์์ ในการบริิ หาร
ธุุ รกิิ จที่่� ขอสิิ นเชื่่� อหรืือธุุ รกิิ จเกี่่� ยวเนื่่� องไม่่ ต่ำ�ำ �กว่่ า 3 ปีี ให้้ สามารถ
เข้้ าถึึ งสิิ นเชื่่� อได้้ ด้้ วยวงเงิิ นสูู งสุุ ด 20 ล้้ านบาท และระยะเวลา
การผ่่ อนชำำ �ระสูู งสุุ ด 10 ปีี พร้้ อมให้้ วงเงิิ นกู้้� เพิ่่� มสำำ �หรัับค่่ าใช้้ จ่่ายอื่่� นๆ
สูู งสุุ ดไม่่ เกิิ นร้้ อยละ 15 ของวงเงิิ นกู้้�
สำำ �หรัั บผู้้� ประกอบการรายย่่ อยที่่� สนใจสามารถใช้้ หลัั กทรัั พย์์
ค้ำำ� �ประกัันหลากหลายประเภท ไม่่ ว่่าจะเป็็ น ที่่� ดิินพร้้ อมสิ่่� งปลููกสร้้ าง

–

วงเงิิ นกู้้�ระยะสั้้� น (Short Term Loan)

บริิ การทางการเงิิ นที่่� สามารถเสริิ มสภาพคล่่ องให้้ ผู้�้ ประกอบการ
ธุุ รกิิ จรายย่่ อยที่่� มีี ความต้้ องการบริิ การทางการเงิิ น สำำ �หรัับใช้้ เป็็ น
เงิิ นทุุ นดำำ �เนิิ นงานในธุุ รกิิ จและเงิิ นทุุ นหมุุ นเวีียน เพื่่� อจัั ดหาสิิ นค้้ า
และบริิ การ วััตถุุ ดิิบ สิิ นค้้ าคงคลััง ลููกหนี้้� การค้้ า รวมถึึ งค่่ าใช้้ จ่่ายอื่่� นๆ

ที่่� ดิิ นว่่ างเปล่่ าในเขตชุุ มชน สถานประกอบการ ห้้ องชุุ ดพัักอาศััย
หรืือเงิิ น ฝาก โดยมีี โปรแกรมในลัั กษณะที่่� ให้้ สิิ นเชื่่� อไม่่ เกิิ นมูู ลค่่ า
หลัักประกััน หรืือให้้ สิินเชื่่� อมากกว่่ ามููลค่่ าหลัักประกััน ทั้้� งนี้้� เพื่่� อให้้
เหมาะสมกัับความต้้ องการและข้้ อจำำ �กััดของลููกค้้ าแต่่ ละราย

– วงเงิิ นกู้้�ระยะยาว (Long Term Loan)
บริิการทางการเงิิ นที่่� ช่่วยเพิ่่� มศัักยภาพทางธุุรกิิ จสำำ �หรัับผู้้� ประกอบการ
ธุุ รกิิ จรายย่่ อยที่่� ต้้องการเงิิ นลงทุุ นในธุุ รกิิ จหรืือขยายธุุ รกิิ จ เพื่่� อจััดซื้้� อ
สถานประกอบการ ค่่ าก่่ อสร้้ างอาคารโรงงาน หรืืออาคารสำำ �นัักงาน
โกดัังสิิ นค้้ า ค่่ าเครื่่� องจัักร หรืือวััสดุุ อุุปกรณ์์ ต่่างๆ ที่่� ใช้้ ในการประกอบ
ธุุ รกิิ จ และการโอนย้้ ายวงเงิิ นจากสถาบัันการเงิิ นเดิิ ม

ส่่ วนสิิ นเชื่่� อแบบไม่่ มีี หลัักประกัันเป็็ นผลิิ ตภััณฑ์์ ทางการเงิิ นที่่� ธนาคาร
เปิิ ดโอกาสให้้ กัั บผู้้� ประกอบการรายย่่ อยบุุ คคลธรรมดาและนิิ ติิบุุคคล
ที่่� มีี ประสบการณ์์ ในการบริิ หารธุุ รกิิ จที่่� ขอสิิ นเชื่่� อหรืือธุุ รกิิ จเกี่่� ยวเนื่�่ อง
ไม่่ ต่ำ�ำ �กว่่ า 5 ปีี สามารถเข้้ าถึึ งสิิ นเชื่่� อ ซึ่่� งได้้ รัั บการค้ำำ� �ประกัันโดยบรรษััท
ประกัันสิิ นเชื่่� ออุุ ตสาหกรรมขนาดย่่ อมในวงเงิิ นสูู งสุุ ด 7 ล้้ านบาท
ระยะเวลาการผ่่ อนชำำ �ระขั้้� นต่ำำ� � 3 ปีี สูู งสุุ ด 5 ปีี พร้้ อมให้้ วงเงิิ นกู้้� เพิ่่� ม
สำำ �หรัับค่่ าใช้้ จ่่ายอื่่� นๆ สูู งสุุ ดไม่่ เกิิ นร้้ อยละ 15 ของวงเงิิ นกู้้�

– วงเงิิ นรัั บซื้้�อลดตั๋๋� วเงิิ น (Clean Bill Discount)
บริิ การทางการเงิิ นเพื่่� อการหมุุ นเวีียนธุุ รกิิ จของผู้้� ประกอบการธุุ รกิิ จ
รายย่่ อย ในลัักษณะการรัับซื้้� อลดตั๋๋� วเงิิ นประเภทต่่ างๆ โดยธนาคารจะ
หัักส่่ วนลดรัับล่่ วงหน้้ าทัันทีี อาทิิ ตั๋๋� วสัั ญญาใช้้ เงิิ น (P/N) เช็็ คการค้้ า
ที่่� ระบุุ วัันครบกำำ �หนดชำำ �ระเงิิ นไว้้ ล่่วงหน้้ า และตั๋๋� วแลกเงิิ น (B/E)

2. 	สิิ นเชื่่�อธุุ รกิิ จเพื่่�อผู้้�ประกอบการรายย่่ อย
สำำ �หรัั บผู้้�ประกอบวิิ ชาชีี พแพทย์์
ธนาคารมีีความภาคภููมิิ ใจเป็็ นอย่่ างยิ่่� งที่่� ได้้ สนัั บสนุุ นเงิิ นทุุ นเริ่่� มต้้ น
ธุุ ร กิิ จให้้ ผู้้� ประกอบวิิ ชาชีี พแพทย์์ ด้้ วยผลิิ ตภััณฑ์์ สิิ นเชื่่� อพิิ เศษ
สำำ �หรัับกลุ่่�มผู้้� ประกอบวิิ ชาชีีพแพทย์์ ไม่่ ว่่าจะเป็็ น แพทย์์ ทัันตแพทย์์
สััตวแพทย์์ เภสัั ชกร และเทคนิิ คการแพทย์์ ให้้ สามารถเปิิ ดคลิิ นิิก
รัักษาโรค ขยายกิิ จการ ปรัับปรุุ งสถานประกอบการ ซื้้� ออุุ ปกรณ์์
ทางการแพทย์์ หรืือเพิ่่� มเงิิ นทุุ นหมุุ นเวีียนให้้ แก่่ กิิจการ ด้้ วยวงเงิิ น
2-7 ล้้ านบาท ระยะเวลาการผ่่ อนชำำ �ระขั้้� นต่ำำ� � 3 ปีี สูู งสุุ ดไม่่ เกิิ น
10 ปีี และไม่่ จำำ�เป็็ นต้้ องมีีหลัักประกััน

– วงเงิิ นประเภทภาระผูู กพัั น (Contingent Liability)
บริิ การที่่� ช่่ วยอำำ � นวยความสะดวกในการดำำ � เนิิ นกิิ จการของ
ผู้้� ประกอบการ ประกอบด้้ วย
• หนัังสืือค้ำำ� �ประกััน (Letter of Guarantee) บริิ การของธนาคาร
สำำ �หรัับผู้้� ประกอบการธุุ รกิิ จรายย่่ อย ซึ่่� งต้้ องการหนัั งสืื อ
จากธนาคารเพื่่� อค้ำำ� �ประกัันต่่ อหน่่ วยงานราชการ สถาบัั น
การเงิิ น บริิ ษััท ห้้ างร้้ า น หรืือบุุ คคลทั่่� วไปเพื่่� อ สนัั บสนุุ น
การดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ
• การอาวััล (Aval) บริิ การของธนาคารสำำ �หรัับผู้้� ประกอบการ
ธุุ รกิิ จรายย่่ อย ซึ่่� งต้้ องการให้้ ธนาคารค้ำำ� �ประกัันการชำำ �ระเงิิ น
ตามตั๋๋� วเงิิ น อาทิิ ตั๋๋� วสัั ญญาใช้้ เงิิ น (P/N) เป็็ นต้้ น
• การรัับรองตั๋๋� วแลกเงิิ น (Acceptance) บริิ การของธนาคาร
สำำ �หรัับผู้้� ประกอบการธุุ รกิิ จรายย่่ อย ซึ่่� งต้้ องการให้้ ธนาคาร
รัับรองการจ่่ ายเงิิ นตามตั๋๋� วเงิิ น

3. 	สิิ นเชื่่�อ SMEs
ผลิิ ตภััณฑ์์ สิิ นเชื่่� อที่่� มีี ความหลากหลายครอบคลุุ มความต้้ องการ
ของผู้้� ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่ อม (SMEs) ทั้้� งประเภท
บุุ คคลธรรมดา ร้้ านค้้ าทั่่� วไป ห้้ างหุ้้� นส่่ วนจำำ �กัั ด และบริิ ษััทจำำ �กัั ด
ด้้ วยวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อตั้้� งแต่่ 10 ล้้ านบาทขึ้้� นไป เพื่่� อนำำ �ไปใช้้ สำำ�หรัับ
การลงทุุ นขยายกิิ จการ การจัั ดซื้้� อวััตถุุ ดิิบ การลงทุุ นในเครื่่� องจัั กร
หรืืออุุ ปกรณ์์ ที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงาน และเสริิ มสภาพคล่่ องทางธุุ รกิิ จ
โดยมีีรายละเอีียดผลิิ ตภััณฑ์์ และบริิ การทางการเงิิ นที่่� แตกต่่ างกััน
ดัังนี้้�
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

4.	สิิ นเชื่่�อเช่่ าซื้้� อเพื่่�อธุุ รกิิ จ

6. 	สิิ นเชื่่�อเพื่่�อผู้้�ประกอบการ (SMEs) ที่่�มีี ทองเป็็ นหลัั กประกัั น

ผู้้� ประกอบการที่่� เป็็ นนิิ ติิบุุคคลประเภทบริิ ษััทจำำ �กัั ด ห้้ างหุ้้�นส่่ วนจำำ �กัั ด
หรืือบุุ คคลธรรมดาที่่� ประกอบธุุ ร กิิ จและต้้ องใช้้ เครื่่� อ งจัั กรหรืือ
เครื่่� อ งมืื อในโรงงาน สามารถเพิ่่� ม โอกาสทางธุุ ร กิิ จในการลงทุุ น
จัั ดหาเครื่่� องจัั กรมาใช้้ ในกิิ จการหรืื อแหล่่ งเงิิ นทุุ นหมุุ นเวีียน
ในการจัั ดซื้้� อทรัั พย์์ สิิ นด้้ วยการนำำ � เครื่่� องจัั กรเป็็ นหลัั กประกัั น
ใ น กา ร ขอ สิิ น เ ชื่่� อ สำำ � ห รัั บ เ ช่่ าซื้้� อ เ ค รื่่� อ ง จัั ก ร - เ ค รื่่� อ ง มืื อ ที่่� ใ ช้้
ในการประกอบธุุ รกิิ จ (Hire Purchase) วงเงิิ นตั้้� งแต่่ 1 ล้้ านบาทขึ้้� นไป
โดยไม่่ ต้้ องลงทุุ นซื้้� อทรััพย์์ สิิ นด้้ วยเงิิ นสด ซึ่่� งอาจส่่ งผลกระทบ

สิิ นเชื่่� อสำำ �หรัั บผู้้� ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่่ อม หรืือ
SMEs ทั้้� งบุุ คคลธรรมดาและนิิ ติิ บุุคคลที่่� มีี ประสบการณ์์ ในธุุ รกิิ จ
สามารถใช้้ ทองคำำ �แท่่ งหรืือทองรููปพรรณเป็็ นหลัักทรััพย์์ ค้ำ�ำ �ประกััน
ในการขอสิิ นเชื่่� อกัับธนาคาร เพื่่� อเพิ่่� มโอกาสในการสร้้ างการเติิ บโต
ทางธุุ ร กิิ จ อาทิิ การลงทุุ นขยายกิิ จการ การเพิ่่� ม ผลกำำ � ไร หรืือ
ต่่ อยอดทางธุุ รกิิ จให้้ มั่่� นคงยิ่่� งขึ้้� น
7. ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ประกัั นสายลูู กค้้ าธุุ รกิิ จ Micro SME

ต่่ อสภาพคล่่ องของกิิ จการ

นอกเหนืือจากการให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อเสริิ มความแข็็ งแกร่่ งทางการเงิิ น
ธนาคารยัั งมุ่่� งมั่่� นพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ ก ารที่่� ช่่ วยสร้้ า ง
ความมั่่� นใจให้้ ผู้�้ ประกอบการสามารถดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างต่่ อเนื่่� อง
และหมดกัังวลกัับเหตุุ การณ์์ ไม่่ คาดฝัั น ซึ่่� งอาจจะส่่ งผลให้้ ครอบครััว
ต้้ องรัับภาระหนี้้� สิิ นหรืือไม่่ สามารถดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จต่่อไปได้้ ด้้ วยการ
คัั ดเลืื อกแบบประกัั นที่่� เหมาะสมและสอดคล้้ องกัั บความต้้ องการ
มากที่่� สุุด จากแผนคุ้้�มครองและระยะเวลาความคุ้้�มครองที่่� มีี ให้้ เลืือก
หลากหลาย ดัังนี้้�

ขณะเดีียวกัั นสิิ นเชื่่� อเช่่ าซื้้� อเพื่่� อ ธุุ ร กิิ จยัั งคิิ ดอััตราดอกเบี้้� ยแบบ
ลดต้้ นลดดอกและใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยคงที่่� ตลอดสัั ญญา ในระยะเวลา
การเช่่ า 1-5 ปีี ทำำ �ให้้ ปลอดความเสี่่�ยงด้้ านต้้ นทุุ นจากความผัันผวน
ของอััตราดอกเบี้้� ย ซึ่่� งผู้้� ประกอบการสามารถชำำ �ระค่่ าเช่่ าในจำำ �นวน
เท่่ ากัั นเป็็ นรายเดืื อนหรืื อชำำ � ระมากกว่่ าอััตราที่่� กำำ � หนดเพื่่� อปิิ ด
สัั ญญาก่่ อนกำำ �หนดได้้ โดยไม่่ ต้้ องเสีียดอกเบี้้� ยในช่่ วงเวลาที่่� เหลืือ
ของสัั ญญาหรืือช่่ วยลดจำำ �นวนเงิิ นต้้ นให้้ หมดเร็็ วขึ้้� น
สำำ �หรัับเครื่่� อ งจัั กรและอุุ ปกรณ์์ ที่่� สามารถขอสิิ นเชื่่� อแบบเช่่ าซื้้� อ
เครื่่� องจัั กร-เครื่่� องมืือ (Hire Purchase) จัั ดแบ่่ งเป็็ นประเภทต่่ างๆ
ได้้ แก่่
• รถเครน / รถขุุ ด / รถตััก / รถบด
• เครื่่� อง CNC-เครื่่� องกลึึ ง / ไส / เจีียร / เจาะ ฯลฯ
			 สำำ �หรัับวััสดุุ พลาสติิ ก / โลหะ
• เครื่่� องบรรจุุ ภััณฑ์์ -Filling & Package Equipment
• เครื่่� องจัั กร-อุุ ปกรณ์์ ช่่ วยเคลื่่� อนย้้ ายสิิ นค้้ า-Forklift /
			 Crane
• เครื่่� องพิิ มพ์์ เครื่่� องตััด เครื่่� องมืือแพทย์์ ฯลฯ

–

ประกัั นคุ้้�มครองสิิ นเชื่่�อ (MRTA)
•	คุ้้� มครองกรณีี เสีียชีีวิิ ต หรืื อทุุ พพลภาพถาวรสิ้้� นเชิิ ง
หากทุุ พพลภาพชั่่� วคราวจะชำำ �ระค่่ างวดแทนให้้ สูู งสุุ ดถึึ ง
6 เดืือน และเบิิ กค่่ ารัักษาพยาบาลจากอุุ บััติิ เหตุุ สูู งสุุ ดได้้ ถึึง
30,000 บาท (ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

–

ประกัั นชดเชยรายได้้ จากการรัั กษาตัั วในโรงพยาบาล
•	ค่่ าชดเชยกรณีี นอนพัักรัักษาตััวที่่� โรงพยาบาล สูู งสุุ ดวัันละ
4,000 บาท
• กรณีี เสีียชีีวิิ ต หรืือทุุ พพลภาพจากอุุ บัั ติิ เหตุุ จ่่ ายสูู งสุุ ด
180,000 บาท
•	คุ้้�มครองโรคมะเร็็ งทุุ กชนิิ ด ทุุ กระยะ สูู งสุุ ด 500,000 บาท
(ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

–

ประกัั นอัั คคีี ภััย
• ธนาคารพร้้ อ มให้้ บริิ ก ารด้้ านประกัั นอัั คคีี ภััย เพื่่� อ สร้้ า ง
ความอุ่่� นใจสำำ �หรัับที่่� อยู่่�อาศััยจากเหตุุ ไม่่ คาดฝัั น

5. 	สิิ นเชื่่�อเพื่่�อเจ้้ าของร้้ านทอง
ผู้้� ประกอบการร้้ านทองที่่� เป็็ นบุุ คคลธรรมดาหรืื อนิิ ติิ บุุ คคล
ที่่� มีี ประสบการณ์์ ในธุุ รกิิ จร้้ านทองสามารถใช้้ ทองคำำ � แท่่ งหรืื อ
ทองรููปพรรณเป็็ นหลัักทรััพย์์ ค้ำ�ำ �ประกัันในการขอสิิ นเชื่่� อเพื่่� อเจ้้ าของ
ร้้ านทอง เพื่่� อเพิ่่� มโอกาสในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จให้้ สูู งขึ้้� น ทั้้� งการลงทุุ น
ขยายกิิ จการ การเพิ่่� มผลกำำ �ไร หรืือต่่ อยอดธุุ รกิิ จให้้ มั่่� นคงยิ่่� งขึ้้� น

รายงานประจ� ำปี 2563
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อ รายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) ตระหนัั กถึึ ง

ความสำำ �คััญของเงิิ นทุุ นในการเสริิ มสภาพคล่่ องไปจนถึึ งการต่่ อยอด
ความสำำ �เร็็ จ โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้� ประกอบการรายย่่ อยที่่� ไม่่ มีี หลัักทรััพย์์

ค้ำำ� �ประกัันหรืือกลุ่่�ม Micro Finance ไม่่ ว่่าจะเป็็ น พ่่ อค้้ าแม่่ ค้้า ร้้ านค้้ า

ผู้้� ประกอบการรายย่่ อย ได้้ มีี โอกาสเข้้ าถึึ งสิิ นเชื่่� อในระบบที่่� ปลอดภััย

และเป็็ นธรรมภายใต้้ หลัั กเกณฑ์์ การกำำ �กัั บดูู แลของธนาคาร
แห่่ งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่่� ผ่่านมาธนาคารมีีความภาคภููมิิ ใจเป็็ นอย่่ างยิ่่� งที่่�

ได้้ ร่่วมเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งในการสร้้างความมั่่� นคงทางเศรษฐกิิ จและยกระดัับ
คุุ ณภาพชีีวิิ ตของคนไทยให้้ ดีีขึ้้� นทั่่� วประเทศตามพัันธสัั ญญาและ

แนวคิิ ดที่่� เชื่่� อมั่่� นใน “Everyone Matters ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น”

เป็็ นหลัั กสำำ �คัั ญในการพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ การเสมอมา

ด้้ วยสิินเชื่่� อกลุ่่�มลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance ที่่� มีี ความหลากหลาย
ครอบคลุุ มความต้้ องการแตกต่่ างกััน ได้้ แก่่ สิิ นเชื่่� อนาโน เอสเอส

สิิ นเชื่่� อนาโนเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย สิิ นเชื่่� อไมโครเครดิิ ต
เพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย และประกัันสายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance

1. 	สิิ นเชื่่�อนาโน เอสเอส
ผลิิ ตภััณฑ์์ สิิ นเชื่่� อสำำ �หรัับบุุ คคลธรรมดาที่่� เริ่่� มประกอบธุุ รกิิ จ เช่่ น

พ่่ อค้้ าแม่่ ค้้าในตลาดนัั ด และผู้้� ประกอบธุุ รกิิ จขนาดเล็็ กที่่� ต้้องการ

เงิิ นทุุ นเพิ่่� มเติิ ม แต่่ มีี หลัักฐานทางการเงิิ นไม่่ เพีียงพอ โดยเป็็ นผู้้� ที่่�
มีีความสามารถเพีียงพอสำำ �หรัับการชำำ �ระหนี้้� ได้้ สามารถเข้้ าถึึ งเงิิ นทุุ น

ในระบบได้้ อย่่ างปลอดภััยและเป็็ นธรรม ทั้้� งยัังไม่่ ต้้องใช้้ หลัักทรััพย์์

หรืือบุุ คคลค้ำำ� �ประกััน

1.

สิิ นเชื่่� อนาโน เอสเอส

2.

สิิ นเชื่่� อนาโนเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย

3.

สิิ นเชื่่� อไมโครเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อย

4.

ผลิิ ตภััณฑ์์ ประกัันสายลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance

เพีียงมีี ประสบการณ์์ ในการประกอบอาชีี พไม่่ ต่ำำ� � กว่่ า 1 ปีี และมีี

สถานประกอบการชััดเจนสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่� งสถานที่่� ตั้้�งธุุ รกิิ จ
ต้้ องอยู่่� ในตลาดในระยะรััศมีี ไม่่ เกิิ น 15 กิิ โลเมตรจากสาขาหลัั ก

ของธนาคารในกรุุงเทพมหานคร และไม่่ เกิิ น 40 กิิ โลเมตร จากสาขาหลััก
ของธนาคารในต่่ างจัั งหวัั ด

ธนาคารพร้้ อ มให้้ บริิ การสิิ นเชื่่� อนาโน เอสเอส ในรููปแบบสิิ นเชื่่� อ

หมุุ นเวีียน หรืือ Revolving Loan เป็็ นสิิ นเชื่่� อระยะสั้้�นเพื่่� อใช้้ ในการ
หมุุ นเวีียนทางธุุ รกิิ จ และยอดที่่� จ่่ายชำำ �ระเข้้ ามาจะกลัับไปเป็็ นวงเงิิ น

ที่่� ลูู กค้้ ากลัับมาใช้้ ได้้ อีี ก ในวงเงิิ นไม่่ เกิิ น 70,000 บาท อััตราดอกเบี้้� ย

แบบลดต้้ นลดดอกร้้ อยละ 33 ต่่ อปีี หรืือเพีียงร้้ อยละ 2.75 ต่่ อเดืือน

ทั้้� งยัั งอำำ �นวยความสะดวกให้้ ผู้้� ประกอบการรายย่่ อ ยแบบคนรู้้� ใจ
ด้้ วยบริิ การรัับชำำ �ระเงิิ นถึึ งสถานประกอบการ และการแบ่่ งชำำ �ระ

เงิิ นกู้้� เป็็ นรายสัั ปดาห์์ เพื่่� อเพิ่่� มความคล่่ องตััวและความสามารถ
ในการบริิ หารจัั ดการเงิิ นลงทุุ น
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2. 	สิิ นเชื่่�อนาโนเครดิิ ตเพื่่�อธุุ รกิิ จรายย่่ อย

4. ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ประกัั นสายลูู กค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance

สิิ นเชื่่� อนาโนเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อยเป็็ นสิิ นเชื่่� อในรููปแบบสิิ นเชื่่� อ

ภายใต้้ ความมุ่่�งมั่่� นพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ การที่่� ยึึดลููกค้้ าเป็็ น

หมุุ นเวีียน หรืือ Revolving Loan สำำ �หรัับผู้้� ประกอบการรายย่่ อย

ศูู นย์์ กลาง พร้้ อมความเข้้ าใจในความต้้ องการของผู้้� ประกอบการ

โดยเฉพาะพ่่ อค้้ าแม่่ ค้้าที่่� ต้้องการเพิ่่� มสภาพคล่่ องหรืือขยายกิิ จการ

รายย่่ อยที่่� ต้้องการสิิ นเชื่่� อเสริิ มความแข็็ งแกร่่ งด้้ านการเงิิ น และ

สามารถเข้้ าถึึ งเงิิ นทุุ นในระบบได้้ อย่่ างปลอดภััยและเป็็ นธรรม

ความมั่่� นใจในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างต่่ อเนื่่� อง โดยไม่่ ต้้องกัังวล

ในวงเงิิ นไม่่ เกิิ น 100,000 บาท อััตราดอกเบี้้� ยแบบลดต้้ นลดดอก

กัั บเหตุุ การณ์์ ไม่่ คาดฝัั นที่่� อาจส่่ งผลกระทบต่่ อธุุ ร กิิ จหรืือทำำ � ให้้

ร้้ อยละ 33 ต่่ อปีี หรืือเพีียงร้้ อยละ 2.75 ต่่ อเดืือน

ครอบครััวต้้ องรัับภาระหนี้้� สิิน สำำ �หรัับกลุ่่�มลููกค้้ าธุุ รกิิ จ Micro Finance
ธนาคารคััดเลืือกแบบประกัันที่่� เหมาะสมและสอดคล้้ องกัับความ

สำำ �หรัับการขอสิิ นเชื่่� อกัับธนาคารไม่่ ต้้องใช้้ หลัักทรััพย์์ หรืือบุุ คคล

ต้้ องการมากที่่� สุุด จากแผนคุ้้�มครองและระยะเวลาความคุ้้�มครอง

ค้ำำ� �ประกััน เพีียงมีีประสบการณ์์ ในการประกอบอาชีีพไม่่ ต่ำ�ำ �กว่่ า 1 ปีี

ที่่� มีี ให้้ เลืือกหลากหลาย ดัังนี้้�

และมีีสถานประกอบการชััดเจนสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่� งสถานที่่� ตั้้�ง

– ประกัั นภัั ยโรคร้้ ายแรงและอุุ บััติิเหตุุ (CI & PA)

ธุุ รกิิ จต้้องอยู่่�ในตลาดในระยะรััศมีีไม่่ เกิิ น 15 กิิ โลเมตรจากสาขา

•	คุ้้�มครอง 6 โรคร้้ ายแรง รวมทั้้� งภาวะโคม่่ า

ของธนาคาร พร้้ อ มการอำำ �นวยความสะดวกให้้ ผู้้� ประกอบการ

• เสีียชีีวิิ ต สูู ญเสีียอวััยวะ สายตา หรืือทุุ พพลภาพถาวรสิ้้� นเชิิ ง

รายย่่ อยแบบคนรู้้� ใจ ด้้ วยบริิ การรัับชำำ �ระเงิิ นถึึ งสถานประกอบการ

จากอุุ บััติิ เหตุุ

และการแบ่่ งชำำ �ระเงิิ นกู้้� เป็็ นรายสัั ปดาห์์ เพื่่� อเพิ่่� มความคล่่ องตััวและ
ความสามารถในการบริิ หารจัั ดการเงิิ นลงทุุ น

– ประกัั นชดเชยรายได้้ จากการรัั กษาตัั วในโรงพยาบาล

•	ลูู กค้้ าได้้ รัับค่่ าชดเชยกรณีี นอนพัักรัักษาตััวที่่� โรงพยาบาล
สูู งสุุ ดวัันละ 1,000 บาท (ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

3. 	สิิ นเชื่่�อไมโครเครดิิ ตเพื่่�อธุุ รกิิ จรายย่่ อย

• กรณีี เสีียชีีวิิ ต หรืื อทุุ พพลภาพจากอุุ บัั ติิ เหตุุ จ่่ ายสูู งสุุ ด
20,000 บาท (ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

ธนาคารเล็็ งเห็็ นถึึ งความสำำ �คัั ญในการพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ เพื่่� อ
สนัั บสนุุ นผู้้� ประกอบการให้้ เข้้ าถึึ งแหล่่ งเงิิ นทุุ นในระบบอย่่ างต่่ อเนื่�่ อง

– ประกัั นอัั คคีี ภััย และน้ำำ� �ท่่วม (Fire & Flood)

ด้้ วยการต่่ อยอดความสำำ �เร็็ จจ ากสิิ นเชื่่� อนาโนเครดิิ ตเพื่่� อ ธุุ ร กิิ จ

• ให้้ ความคุ้้�มครอง 3 ปีี กัับอุุ ปกรณ์์ ที่่� เกี่่� ยวข้้อง

รายย่่ อยสู่่�สิิ นเชื่่� อไมโครเครดิิ ตเพื่่� อธุุ รกิิ จรายย่่ อยในรููปแบบสิิ นเชื่่� อ

		ในการดำำ �เนิิ นกิิ จการ

หมุุ นเวีียนสำำ �หรัับผู้้� ประกอบการที่่� ต้้องการเงิิ นลงทุุ นจำำ �นวนมากขึ้้� น

• กรณีี เกิิ ดเพลิิ งไหม้้ คุ้้� มครองสูู งสุุ ด 80,000 บาท

เพื่่� อ เพิ่่� ม โอกาสในการขยายกิิ จการและสร้้ า งยอดขายให้้ เติิ บโต

		ตลอดสัั ญญา (ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

•	น้ำำ� �ท่่วมให้้ ความคุ้้�มครอง 20,000 บาทต่่ อปีี

อย่่ างต่่ อเนื่�่ อง โดยให้้ วงเงิิ นเพิ่่� มสูู งสุุ ด 200,000 บาท อััตราดอกเบี้้� ย

(ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

แบบลดต้้ นลดดอกร้้ อยละ 28 ต่่ อปีี พร้้ อมตอบสนองความต้้ องการ
และสอดคล้้ องกัับขนาดธุุ รกิิ จของผู้้� ประกอบการมากขึ้้� น

– ประกัั นอุุ บััติิเหตุุ ส่่วนบุุ คคล (Personal Accident)

•	คุ้้�มครองกรณีี เสีียชีีวิิ ต หรืือทุุ พพลภาพจากอุุ บััติิ เหตุุ

		

รายงานประจ� ำปี 2563

35

และมีีค่่ ารัักษาพยาบาล (ตามแผนประกัันที่่� เลืือก)

สายลูกค้าบุคคลทั่วไป

การพััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และการบริิ การของธนาคารครอบคลุุ มนัั บ
ตั้้� งแต่่ ผู้้�ประกอบการธุุ รกิิ จขนาดเล็็ กและผู้้� ประกอบการรายย่่ อย
รวมถึึ งประชาชนคนไทยทุุ กคน ด้้ วยสิินเชื่่� อเสริิ มสภาพคล่่ องด้้ าน
การเงิิ นสำำ �หรัับบุุ คคลทั่่� วไปและสนัั บสนุุ นให้้ เกิิ ดการออมเงิิ นผ่่ าน
บััญชีีเงิิ นฝากประเภทต่่ างๆ ทั้้� งบััญชีีเงิิ นฝากกระแสรายวััน และ
บัั ญชีี เงิิ นฝากออมทรััพย์์ (CASA) พร้้ อ มบัั ญชีี เงิิ นฝากประจำำ �
(Fixed Deposit) ให้้ เลืื อกจำำ �นวนเงิิ นและระยะเวลาการฝากที่่�

1.

สิิ นเชื่่� อบ้้ านแลกเงิิ น

2.

สิิ นเชื่่� อรีี ไฟแนนซ์์ พลััส

3.

สิิ นเชื่่� อทองแลกเงิิ น

4.

ผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝากประเภทต่่ างๆ

5.

ผลิิ ตภััณฑ์์ หน่่ วยลงทุุ น (กองทุุ นรวม)

6.

ผลิิ ตภััณฑ์์ ประกัันสายลููกค้้ าบุุ คคลทั่่� วไป

หลากหลายแตกต่่ างกััน
นอกจากนั้้� น ธนาคารยัั งส่่ งเสริิ มให้้ ประชาชนคนไทยเล็็ งเห็็ น
ความสำำ �คัั ญของการลงทุุ นเพิ่่� มผลตอบแทนในระยะยาวผ่่ าน
กองทุุ นรวม ซึ่่� งธนาคารได้้ รัับอนุุ ญาตประกอบธุุ รกิิ จหลัั กทรััพย์์
ประเภทนายหน้้ า ค้้ า จัั ดจำำ �หน่่ ายที่่� จำำ �กัั ดเฉพาะหลัั กทรััพย์์ ที่่� เป็็ น
หน่่ วยลงทุุ น โดยเป็็ นตััวแทนจำำ �หน่่ ายหน่่ วยลงทุุ นของบริิ ษััท
หลัักทรััพย์์ จัั ดการกองทุุ น 4 แห่่ งในปัั จจุุ บัั น พร้้ อมนำำ �เสนอทางเลืือก
การประกัันสายลููกค้้ าบุุ คคลทั่่� วไปให้้ มั่่� นใจในการใช้้ ชีีวิิตมากยิ่่� งขึ้้� น
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

1.	สิิ นเชื่่�อบ้้ านแลกเงิิ น

4. ผลิิ ตภัั ณฑ์์ เงิิ นฝากประเภทต่่ างๆ

ธนาคารให้้ บริิ การด้้ านสิิ นเชื่่� อสำำ �หรัับบุุ คคลทั่่� วไป ทั้้� งพนัั กงานประจำำ �

ธนาคารตระหนัั กถึึ งบทบาทหน้้ าที่่� สำำ�คััญในฐานะธนาคารพาณิิ ชย์์

เจ้้ าของกิิ จการ และอาชีีพอิิ สระ ที่่� มีีบ้้ านหรืืออาคารชุุ ดเป็็ นของ

เพื่่� อรายย่่ อยหรืือสถาบัันการเงิิ นเพื่่� อคนไทยทุุ กคน ด้้ วยการสนัับสนุุ น

ตััวเอง สามารถนำำ �โฉนดที่่� ดิินและบ้้ านหรืืออาคารชุุ ดเป็็ นหลัักประกััน

และส่่ งเสริิ มวิิ นััยการออมของคนไทย ซึ่่� งเป็็ นรากฐานความแข็็ งแกร่่ ง

ขอสิิ นเชื่่� อบ้้ านแลกเงิิ น เพื่่� อเสริิ มสภาพคล่่ องด้้ านการเงิิ น ด้้ วยวงเงิิ น

ทางเศรษฐกิิ จของประเทศ โดยมุ่่� งพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝาก

สูู งสุุ ด 10 ล้้ านบาท ระยะเวลาการผ่่ อนนาน 20 ปีี พร้้ อมอััตราดอกเบี้้� ย

หลากหลายรููปแบบ เพื่่� อสร้้ างหลัักประกัันหรืือความมั่่� นคงทางการเงิิ น

เริ่่� มต้้ นร้้ อยละ 5.2 ต่่ อปีี

ในอนาคตควบคู่่�กัับการสร้้ างความรู้้� ความเข้้ าใจด้้ านการเงิิ นให้้ กัั บ
ประชาชนทั่่� วไปผ่่ านผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝาก ทั้้� งบััญชีีเงิิ นฝากกระแสรายวััน
(CA) บััญชีีเงิิ นฝากออมทรััพย์์ (SA) และผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝากแบบ

2.	สิิ นเชื่่�อรีี ไฟแนนซ์์ พลัั ส

มีีระยะเวลา (Fixed Deposit) ได้้ แก่่ บััญชีีเงิิ นฝากประจำำ � และบััญชีี
เงิิ นฝากประจำำ �ปลอดภาษีี

ธนาคารได้้ พััฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ สิิ นเชื่่� อรีีไฟแนนซ์์ พลััสที่่� ตอบโจทย์์

–	บัั ญชีี เงิิ นฝากกระแสรายวัั น และบัั ญชีี เงิิ นฝากออมทรัั พ ย์์

บุุ คคลทั่่� วไปซึ่่� งอยู่่� ระหว่่ างการผ่่ อนชำำ � ระสิิ นเชื่่� อเพื่่� อที่่� อยู่่� อาศััย

(CASA)

กัับสถาบัันการเงิิ นอื่่� นและต้้ องการขยายวงเงิิ นกู้้� เพื่่� อนำำ �ไปชำำ �ระหนี้้�

ผู้้� ใช้้ บริิ ก ารทางการเงิิ นทุุ กกลุ่่� มทั้้� งบุุ คคลธรรมดาและนิิ ติิ บุุ คคล

บััตรเครดิิ ต สิิ นเชื่่� อบุุ คคล บััตรกดเงิิ นสด หรืือสิิ นเชื่่� ออื่่� นๆ รวมถึึ ง

สามารถใช้้ บริิ การทางการเงิิ นพื้้� นฐานเพื่่� อเก็็ บออม หรืือใช้้ จ่่ายตาม

เพื่่� อการจัับจ่่ ายใช้้ สอยในชีีวิิ ตประจำำ �วัั น ด้้ วยวงเงิิ นสูู งสุุ ด 10 ล้้ านบาท

ความต้้ องการ ด้้ วยบัั ญชีีเงิิ นฝากที่่� ให้้ ความคล่่ องตััวในการฝากถอน

และอััตราดอกเบี้้� ยพิิเศษที่่� ช่่วยให้้ ลูู กค้้ าผ่่ อนได้้ สบายๆ

ประกอบด้้ วย
•

3.	สิิ นเชื่่�อทองแลกเงิิ น

บัั ญชีี เงิิ นฝากกระแสรายวัั นเพิ่่�มค่่ า บััญชีีเงิิ นฝากเหมาะ
สำำ �หรัับผู้้� ประกอบการหรืือนัั กธุุ รกิิ จ ที่่� เพิ่่� มความคล่่ องตััว
ให้้ เบิิ ก-ถอนเงิิ นผ่่ านสมุุ ดเช็็ ค และสามารถตรวจสอบ

สิิ นเชื่่� อสำำ �หรัับบุุ คคลทั่่� วไปที่่� ต้้องการเงิิ นด่่ วนสามารถใช้้ ทองคำำ �แท่่ ง

ธุุ รกรรมผ่่ านใบแจ้้ งรายการเดิิ นบัั ญชีี (Statement)

หรืือทองรููปพรรณที่่� มีี ความบริิ สุุทธิ์์�เกิิ นร้้ อยละ 93.5 เป็็ นหลัักประกััน

ได้้ อย่่ างง่่ ายดาย นอกจากนี้้� ยัังมีีโอกาสรัับอััตราดอกเบี้้� ย

ในการขอสิิ นเชื่่� อทองแลกเงิิ น ซึ่่� งธนาคารให้้ วงเงิิ นสูู งสุุ ดถึึ งร้้ อยละ 95

ซึ่่� งเข้้ าบัั ญชีีทุุ กเดืื อนและคำำ � นวณดอกเบี้้� ยจากยอดเงิิ น

ของมููลค่่ าหลัักประกััน และสามารถทำำ �สัั ญญาได้้ นานสูู งสุุ ด 18 เดืือน

คงเหลืือในบััญชีีทุุ กสิ้้� นวััน

อััตราดอกเบี้้� ยต่ำ�ำ � โดยแปรผัันตามวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อต่่ อมููลค่่ าหลัักประกััน
•

บัั ญชีี เงิิ นฝากออมทรัั พย์์ บััญชีีเงิิ นฝากที่่� มีี ความคล่่ องตััวสูู ง
เนื่่� องจากสามารถฝากและถอนได้้ ทุุกวัั น ไม่่ จำำ�กัั ดจำำ �นวนครั้้� ง
ผ่่ านการใช้้ บริิ การในธนาคารหรืื อเครื่่� องเอทีี เอ็็ มของ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย และธนาคารพาณิิ ชย์์ อื่่�น
ทั่่� วประเทศ รวมถึึ งสามารถชำำ � ระค่่ างวดสิิ นเชื่่� อและ
ค่่ าสาธารณูู ปโภคผ่่ านบริิ ก ารหัั กบัั ญชีี เงิิ น ฝากอััตโนมัั ติิ
โดยมีีการคำำ �นวณอััตราดอกเบี้้� ยทุุกวัันเพื่่� อรัับดอกเบี้้� ยปีีละ
2 ครั้้� ง ช่่ วงกลางปีี และปลายปีี
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•

บัั ญชีี เงิิ นฝากออมทรัั พย์์ เพิ่่� มค่่ าพิิ เศษ บัั ญชีี เงิิ นฝาก

ตามหลัักเกณฑ์์ ของกรมสรรพากร ด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นเริ่่� มต้้ น

ออมทรััพย์์ ที่่�มีีอััตราดอกเบี้้� ยสูู งกว่่ าบััญชีีออมทรััพย์์ ทั่่� วไป

ขั้้� นต่ำำ� � 1,000 บาทต่่ อเดืือน และสูู งสุุ ดไม่่ เกิิ น 600,000 บาท

และรัับดอกเบี้้� ยรายเดืือน นอกจากนี้้� ยัังมีีความคล่่ องตััวสูู ง

ต่่ อคนต่่ อบััญชีี (นัั บรวมกัับธนาคารพาณิิ ชย์์ ทุุกธนาคาร)

สามารถเบิิ กถอนได้้ ไม่่ จำำ�กัั ดจำำ �นวนครั้้� ง และเบิิ ก-ถอนเงิิ นสด

ซึ่่� งธนาคารได้้ อำำ �นวยความสะดวกให้้ ผู้้� ฝากเงิิ นสามารถ

สะดวกผ่่ านตู้้� เอทีีเอ็็ มของธนาคารพาณิิ ชย์์ ได้้ ทั่่� วประเทศ

ใช้้ บริิ การฝากเงิิ นผ่่ านบััตรเงิิ นฝากได้้ ที่่� ไปรษณีี ย์์ ไทย

และค่่ าธรรมเนีียมในการเบิิ ก-ถอน เป็็ นไปตามประกาศ

โดยไม่่ เสีียค่่ าธรรมเนีียมตามเงื่่� อนไขที่่� ธนาคารกำำ �หนด

ของธนาคาร
5. ผลิิ ตภัั ณฑ์์ หน่่ วยลงทุุ น (กองทุุ นรวม)

–	บัั ญชีี เงิิ นฝากประจำำ � (Fixed Deposit)
บริิ การทางการเงิิ นดอกเบี้้� ยสูู งที่่� มีี การกำำ �หนดระยะเวลาการฝากเงิิ น

นัั บตั้้� งแต่่ เดืื อนมิิ ถุุ นายน ปีี พ.ศ. 2553 ธนาคารได้้ รัับอนุุ ญาต

และกำำ � หนดการในการถอนเงิิ นระบุุ ไว้้ อย่่ างชัั ดเจนและแน่่ นอน

ประกอบธุุ รกิิ จหลัักทรััพย์์ จากกระทรวงการคลััง ใบอนุุ ญาตเลขที่่�

เพื่่� อให้้ ผู้้� ฝากเงิิ นมีี โอกาสรัับอััตราผลตอบแทนได้้ มากขึ้้� น พร้้ อม

ลง-0022-01 สำำ �หรัับประกอบธุุ รกิิ จหลัักทรััพย์์ ประเภทนายหน้้ า

สร้้ า งวิิ นััยการออมและการวางแผนทางการเงิิ นตามเป้้ าหมาย

ค้้ า จัั ดจำำ �หน่่ ายที่่� จำำ �กัั ดเฉพาะหลัั กทรััพย์์ ที่่� เป็็ นหน่่ วยลงทุุ นจาก

ในระยะยาว ประกอบด้้ วย
•

สำำ �นัั กงานคณะกรรมการกำำ �กัั บหลัั กทรััพย์์ และตลาดหลัั กทรััพย์์
(ก.ล.ต.)

บัั ญชีี เงิิ นฝากประจำำ � เป็็ นบััญชีีเงิิ นฝากที่่� มีี ระยะเวลากำำ �หนด
ไม่่ สามารถถอนเงิิ นไปใช้้ ได้้ ก่่อนครบกำำ �หนด แต่่ ได้้ รัั บอััตรา

ในปัั จจุุ บัั นธนาคารพร้้ อมดำำ �เนิิ นการเติิ มเต็็ มความต้้ องการของ

ดอกเบี้้� ยสูู งกว่่ าบััญชีีเงิิ นฝากออมทรััพย์์ และรัับดอกเบี้้� ยคืื น

ลููกค้้ าอย่่ างครบวงจรทั้้� งด้้ านการเงิิ นและการลงทุุ น เพื่่� อให้้ ลูู กค้้ า

เมื่่� อครบระยะเวลาที่่� กำำ�หนด สามารถเลืือกระยะเวลาฝากได้้

สามารถลงทุุ นเพิ่่� ม ผลตอบแทน และรัับสิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ทางภาษีี

ตั้้� งแต่่ 3 เดืือนจนถึึ ง 36 เดืือน โดยบััญชีีเงิิ นฝากประจำำ �

รวมถึึ งวางแผนออมเงิิ นไว้้ ใช้้ หลัังเกษีียณ พร้้ อมทั้้� งเป็็ นช่่ องทาง

จะอยู่่�ในรููปแบบของสมุุ ดคู่่�ฝาก (Passbook) จำำ �นวนเงิิ น

การบริิ หารเงิิ นผ่่ านการจััดพอร์์ ตการลงทุุ นและกระจายความเสี่่�ยง

เปิิ ดบััญชีีขั้้� นต่ำำ� � 1,000 บาท กรณีี เบิิ ก-ถอนก่่ อน 3 เดืือน

อย่่ างมีีประสิิ ทธิิ ภาพ ไม่่ ว่่าจะเป็็ น กองทุุ นรวมตลาดเงิิ น กองทุุ นรวม

จะไม่่ ได้้ รัับดอกเบี้้� ย กรณีี เบิิ ก-ถอนตั้้� งแต่่ 3 เดืื อนขึ้้� นไป

ตราสารหนี้้� กองทุุ นรวมผสม กองทุุ นรวมตราสารทุุ น กองทุุ นรวม

จะได้้ รัั บดอกเบี้้� ยเท่่ ากัับอััตราดอกเบี้้� ยออมทรััพย์์

เพื่่� อการเลี้้� ยงชีีพ กองทุุ นรวมเพื่่� อการออม กองทุุ นรวมที่่� ลงทุุ น
ในต่่ างประเทศ เป็็ นต้้ น

•	บัั ญชีี เงิิ นฝากประจำำ �ทัันใจ บััญชีีเงิิ นฝากประจำำ � 12 เดืือน
ที่่� ให้้ ดอกเบี้้� ยสูู งพร้้ อมรัับดอกเบี้้� ยทัั นทีีในวัั นที่่� ฝาก เมื่่� อฝาก

ด้้ วยความมุ่่�งมั่่� นนำำ �เสนอทางเลืือกการลงทุุ นในรููปแบบผลิิ ตภััณฑ์์

ด้้ วยเงิิ นสด จำำ �นวนเงิิ นฝากขั้้� นต่ำำ� � ในการเปิิ ดบัั ญชีี ที่่�

หน่่ วยลงทุุ นหรืือกองทุุ นรวมที่่� มีี การกำำ �หนดนโยบายและขั้้� นตอน

100,000 บาท สูู งสุุ ดไม่่ เกิิ น 1.5 ล้้ านบาทต่่ อบัั ญชีี

การให้้ บริิ การลููกค้้ าอย่่ างเป็็ นธรรมและเท่่ าเทีียมกััน (Fair Dealing)

กรณีี เบิิ ก-ถอนก่่ อนครบกำำ �หนดระยะเวลา ธนาคารจะจ่่ าย

•

ดอกเบี้้� ยตามเงื่่� อนไขที่่� ธนาคารกำำ �หนด

ธนาคารยัังตระหนัั กถึึ งความสำำ �คััญของการนำำ �เสนอกองทุุ นรวม

บัั ญชีี เงิิ นฝากปลอดภาษีี ผลิิ ตภััณฑ์์ เงิิ นฝากที่่� ช่่ วยเสริิ ม

ประเมิิ นและยอมรัับได้้ เพื่่� อให้้ ผู้�้ แนะนำำ �การลงทุุ นสามารถนำำ �เสนอ

ตามข้้ อมููลในแบบประเมิิ นความเสี่่�ยง (Suitability Test) ที่่� ลููกค้้ า
กองทุุ นรวมที่่� สอดคล้้ องกัับเป้้ าหมายการลงทุุ นของลููกค้้ าเป็็ นหลััก

วิิ นััยการออมให้้ ผู้้�ฝาก โดยเลืื อกระยะเวลาการฝากและ

(Customer Centric) และให้้ ผลตอบแทนควบคู่่�กัับความเสี่�่ ยงตาม

จำำ �นวนเงิิ นที่่� ต้้องฝากเท่่ ากัันทุุ กเดืือน พร้้ อมรัับดอกเบี้้� ยสูู ง

ที่่� ลูู กค้้ าต้้ องการและยอมรัับได้้ อย่่ างเหมาะสม

ในอััตราคงที่่� (Fixed Rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก
โดยผู้้� ฝากสามารถเลืื อกระยะเวลาฝาก 24 เดืื อน หรืือ
36 เดืื อน และยัั งได้้ รัับการยกเว้้ นภาษีี ดอกเบี้้� ยเงิิ นฝาก
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ทั้้� งนี้้� ธนาคารเป็็ นตััวแทนจำำ �หน่่ ายหน่่ วยลงทุุ นของบริิ ษััทหลัักทรััพย์์
จัั ดการกองทุุ น 4 แห่่ ง ได้้ แก่่
•

บริิ ษััท หลัักทรััพย์์ จัั ดการกองทุุ น วรรณ จำำ �กััด

•

บริิ ษััท หลัักทรััพย์์ จัั ดการกองทุุ น เอ็็ มเอฟซีี จำำ �กัั ด (มหาชน)

•

บริิ ษััท หลัักทรััพย์์ จัั ดการกองทุุ น กรุุ งศรีี จำำ �กััด

•

บริิ ษััท หลัักทรััพย์์ จัั ดการกองทุุ น กรุุ งไทย จำำ �กัั ด (มหาชน)

6. ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ประกัั นสายลูู กค้้ าบุุ คคลทั่่�วไป
ธนาคารพร้้ อมเติิ มเต็็ มความต้้ องการของลููกค้้ าบุุ คคลทั่่� วไปด้้ าน
ผลิิ ตภััณฑ์์ ประกัันที่่� ช่่วยเพิ่่� มความมั่่� นใจในการใช้้ ชีีวิิตและสามารถ
หมดกัังวลกัับเหตุุ การณ์์ ไม่่ คาดฝัั นที่่� อาจส่่ งผลกระทบให้้ ครอบครััว
ต้้ องรัั บภาระหนี้้� สิิ นในอนาคต ด้้ วยการคัั ดเลืื อกแบบประกัั น
ที่่� เหมาะสมและสอดคล้้ องกัั บความต้้ องการ จากแผนคุ้้� มครอง
และระยะเวลาความคุ้้�มครองที่่� มีี ให้้ เลืือกหลากหลาย ดัังนี้้�
-

ประกัั นชีี วิิตแบบสะสมทรัั พย์์์�

ประกัันชีีวิิ ตที่่� ช่่วยให้้ ลูู กค้้ าสามารถวางแผนทางการเงิิ นให้้ เหมาะกัับ
ความต้้ องการ ไม่่ ว่่าจะเป็็ นการวางแผนภาษีี หรืือวางแผนเกษีียณ
อายุุ ด้้ วยทางเลืือกรููปแบบประกัันที่่� หลากหลาย โดยสามารถเลืือก
ชำำ �ระเบี้้� ยประกัันได้้ ตั้�้ งแต่่ 5 ปีี และรัับความคุ้้�มครอง 10 ปีี ขึ้้� นไป
หรืือแบบบำำ � นาญสำำ �หรัับลูู กค้้ าที่่� ต้้ องการวางแผนเกษีียณอายุุ
อย่่ างมั่่� นคงและมั่่� งคั่่� ง
–

ประกัั นคุ้้�มครองสิิ นเชื่่�อ (MRTA)

สำำ �หรัับลููกค้้ าที่่� ขอสิิ นเชื่่� อเพื่่� อที่่� อยู่่�อาศััย สามารถเลืือกซื้้� อประกัันชีีวิิ ต
คุ้้�มครองสิิ นเชื่่� อที่่� มีีกัั บทางธนาคาร ซึ่่� งคุ้้�มครองกรณีี ผู้้� เอาประกััน
เสีียชีีวิิ ต หรืือทุุ พพลภาพถาวรสิ้้� นเชิิ ง เพื่่� อไม่่ ให้้ เกิิ ดภาระกัับครอบครััว
หากเกิิ ดเหตุุ ไม่่ คาดฝัั น
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01

22 มกราคม 2563

05

คุุ ณนาธััส กฤตวรานนท์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จัั ดการ กลุ่่� มบริิ หารธุุ รกิิ จไมโคร
เอสเอ็็ มอีี ธ.ไทยเครดิิ ตฯ ร่่ ว มลงนาม
ในบัั นทึึ กข้้ อตกลงว่่ าด้้ วยการสนัั บสนุุ น
ผู้้� ประกอบการ SME ให้้ จัั ดทำำ �บัั ญชีี
ชุุ ดเดีียวและงบการเงิิ นให้้ ถูู กต้้ องและ
สอดคล้้ องกัับสภาพที่่� แท้้ จริิงของกิิ จการ
ในแคมเปญ “SME โปรดีี บัั ญชีี เดีียว”
ณ กรมสรรพากร กรุุ งเทพฯ

02

03

6 มีี นาคม 2563
คุุ ณวิิ ญญูู ไชยวรรณ ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หาร และคุุ ณรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา
กรรมการผู้้�จัั ดการ ร่่ วมเปิิ ดตััวแคมเปญ
“สิิ นเชื่่� อ SME กล้้ าให้้ ” พร้้ อมออก
ม า ต ร กา ร ช่่ วย เ ห ลืื อ ผู้้� ป ร ะ ก อ บ กา ร
ที่่� ได้้ รัับผลกระทบจากการแพร่่ ร ะบาด
ของเชื้้� อไวรััส COVID-19 เพื่่� อยืื นหยัั ด
เคีียงข้้ างผู้้� ประกอบการ Micro SME
ให้้ สามารถฝ่่ าวิิ กฤตในช่่ วงเศรษฐกิิ จ
ชะลอตััว

04

ธนาคารสนัั บสนุุ นเงิิ น 1 แสนบาท
ในโครงการ Food for Fighters “ข้้ าว
เพื่่� อหมอ” เพื่่� อจััดส่่ งอาหารให้้ แก่่ บุุคลากร
ทางการแพทย์์ ที่่�ต่่อสู้้�กัั บการแพร่่ ระบาด
ของเชื้้� อไวรััส COVID-19 ในโรงพยาบาล
ต่่ างๆ โดยอุุ ดหนุุ นอาหารจากร้้ านอาหาร
รายย่่ อยในเขตกรุุ งเทพฯ ปริิ มณฑล
และต่่ างจัั งหวััด ที่่� ได้้ รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ ระบาด พร้้ อมแจกจ่่ ายอาหารและ
จััดตู้้� แบ่่ งปัั นเพื่่� อบรรเทาความเดืือดร้้ อน
ให้้ แก่่ ผู้้�ที่่�ขาดแคลนในชุุ มชนต่่ างๆ

30 มกราคม 2563
คุุ ณกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชััย กรรมการ ร่่ วม
ลงนามในบัั นทึึ กข้้ อตกลงความร่่ ว มมืื อ
มาตรการ “ต่่ อเติิ ม เสริิ มทุุ น SMEs
สร้้ างไทย” กัั บบรรษััทประกัั นสิิ นเชื่่� อ
อุุ ตสาหกรรมขนาดย่่ อม (บสย.) และ
ผู้้� แทนสถาบัั นการเงิิ น จัั ดสรรวงเงิิ น
ค้ำำ� �ประกัันสิิ นเชื่่� อ 60,000 ล้้ านบาท ช่่ วย
เติิ มเงิิ นทุุ นหมุุ นเวีียนให้้ แก่่ ผู้�้ ประกอบการ
SMEs ณ โรงแรม เดอะ สุุ โกศล กรุุ งเทพฯ

06

รายงานประจ� ำปี 2563

09

07

10

08

9 กัั นยายน 2563

11

41

6 พฤศจิิ กายน 2563
ธนาคารปล่่ อยวิิ ดีี โอโฆษณาชุุ ดใหม่่
“คุุ ณกล้้ าก้้ าว เรากล้้ าให้้ Believe in
Yourself” เพื่่� อเป็็ นแรงสนัับสนุุ นเคีียงข้้ าง
ผู้้� ประกอบการ Micro SME ที่่� ได้้ รัั บ
ผลกระทบจากวิิ กฤต COVID-19 หรืือ
ภััยธรรมชาติิ ให้้ สามารถผ่่ านพ้้ นช่่ วง
เวลาที่่� ยากลำำ �บากและดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จต่่อไป
ได้้ อย่่ างมั่่� นคง ตามแนวคิิ ด “Everyone
Matters ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น”

15 กัั นยายน 2563
คุุ ณนาธััส กฤตวรานนท์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จัั ดการ กลุ่่�มบริิ หารธุุ รกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี
ร่่ วมลงนามในบัันทึึ กข้้ อตกลงความร่่ วมมืือ
“โครงการค้ำำ� �ประกัั นสิิ นเชื่่� อ บสย. Soft
Loan พลััส” วงเงิิ น 57,000 ล้้ านบาท
ภายใต้้ มาตรการ บสย. SMEs ต้้ องชนะ
ณ อาคารสำำ �นัั กงานปลััดกระทรวงการคลััง

22-25 ตุุ ลาคม 2563
ธนาคารจัั ดทัั พผลิิ ตภััณฑ์์ ทางการเงิิ น
เพื่่� อสร้้ างความมั่่� งคั่่� งให้้ ลูู กค้้ าทั้้� งสิิ นเชื่่� อ
และเงิิ นฝาก มาแสดงในงาน มหกรรม
การเงิิ นครั้้� งที่่� 20 Money Expo 2020
ณ อาคารชาเลนเจอร์์ 1-2 อิิ มแพ็็ ค
เมืืองทองธานีี โดย คุุ ณรอย ออกุุ สติิ นััส
กุุ นารา กรรมการผู้้�จัั ดการ คุุ ณวีี รเวท
ไชยวรรณ ผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จัั ดการ
สายงานบริิ หารเครืือข่่ ายสาขา คุุ ณกมลภูู
ภููริิ ดิิ ฐสกุุ ล ผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จัั ดการ
กลุ่่� มบริิ ห ารธุุ ร กิิ จไมโครไฟแนนซ์์ และ
สาขาสิิ นเชื่่� อ และคุุ ณนาธััส กฤตวรานนท์์
ผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จัั ดการ กลุ่่�มบริิ หาร
ธุุ ร กิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี ร่่ วมพิิ ธีี เปิิ ดบูู ธ
อย่่ างเป็็ นทางการ ในวัันที่่� 22 ตุุ ลาคม
2563

18-19 กรกฎาคม 2563

คุุ ณรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา กรรมการ
ผู้้�จัั ดการ และคุุ ณนาธััส กฤตวรานนท์์
ผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จัั ดการ กลุ่่� มบริิ ห าร
ธุุ รกิิ จไมโครเอสเอ็็ มอีี ร่่ วมเปิิ ดตััวแคมเปญ
“คุุ ณกล้้ าก้้ าว เรากล้้ าให้้ Believe in
Yourself” สนัั บสนุุ นผู้้� ประกอบการ
Micro SME เดิิ นหน้้ าฟื้้� นฟููธุุ ร กิิ จหลัั ง
วิิ กฤต COVID-19 ด้้ วย “สิิ นเชื่่� อ SME
กล้้ าให้้ ” ที่่� มาพร้้ อมกัับเงื่่� อนไขและอััตรา
ดอกเบี้้� ยสุุดพิิ เศษ เพื่่� อให้้ ผู้้�ประกอบการ
Micro SME สามารถเข้้ าถึึ งสิิ นเชื่่� อได้้
อย่่ างทั่่� วถึึง

9 ตุุ ลาคม 2563
ธนาคารจัับมืือพัันธมิิ ตรจััดงาน “ไทยเครดิิ ต
แฟร์์ สัั ญจร ครั้้� ง ที่่� 1 ตลาดช่่ วยฟื้้� นฟูู
สุุ ขภาพการเงิิ น” เพื่่� อช่่ วยฟื้� ้ นฟููกิิ จการ
ของผู้้� ประกอบการรายย่่ อย จัั ดหางานให้้
แก่่ แรงงานที่่� ได้้ รัับผลกระทบจากวิิ กฤต
COVID-19 และจัั ดอบรมให้้ ความรู้้�ด้้าน
การเงิิ นอย่่ างต่่ อเนื่่� อง ณ หอวัั ฒนธรรม
นครบาลเพชรบูู รณ์์ และบริิ เ วณตลาด
ถนนคน เพ็็ ด – ชะ – บููน

ธนาคารร่่ วมกัั บพัั นธมิิ ตร จัั ดงาน
“ไทยเครดิิ ตแฟร์์ ตลาดช่่ วยฟื้� ้ นฟููสุุ ขภาพ
การเงิิ น” ณ ห้้ างสรรพสิิ นค้้ าเอสพลานาด
งามวงศ์์ วาน (แคราย) เพื่่� อช่่ วยฟื้� ้ นฟูู และ
ตรวจเช็็ คสุุ ขภาพทั้้� งทางกายและทาง
การเงิิ นของผู้้� ประกอบการรายย่่ อยและ
ส่่ งเสริิ มแรงงานที่่� ตกงานจากสถานการณ์์
การแพร่่ ระบาดของเชื้้� อไวรััส COVID-19

8 เมษายน 2563
ธ น า ค า ร ม อ บ ก ร ม ธ ร ร ม์์ ป ร ะ กัั น ภััย
คุ้้� ม ค ร อ ง ชีีวิิ ตจ า ก ก า ร ติิ ด เ ชื้้� อ ไ วรััส
COVID-19 ฟรีี 90 วััน โดยไม่่ มีี ระยะเวลา
รอคอย ชดเชย 100,000 บาท ให้้ แก่่ ลูู กค้้ า
นาโนและไมโครเครดิิ ตฯ ของธนาคารกว่่ า
170,000 รายทั่่� วประเทศ เพื่่�อช่่ วยคุ้้� มครอง
ความเสี่่�ยงให้้ แก่่ ลูู กค้้ าซึ่่� งเป็็ นกลุ่่� มที่่� มัั ก
ไม่่ มีี เงิิ นออมสำำ �หรัับใช้้ ในยามฉุุ กเฉิิ น

14 พฤษภาคม 2563

12

15 พฤศจิิ กายน 2563
ธนาคารร่่ วมกัับวัั ดพระลอยและพัันธมิิ ตร
จัั ดงาน “ไทยเครดิิ ตแฟร์์ สัั ญจร ครั้้� งที่่� 2
ตลาดช่่ วยฟื้้� นฟููสุุ ขภาพทางการเงิิ น”
ที่่� ตลาดร่่ มไม้้ ชายน้ำำ� � วัั ดพระลอย
จ.สุุ พรรณบุุ รีี เพื่่� อช่่ วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จใน
ท้้ องถิ่่� น รวมถึึ งช่่ วยเหลืือผู้้� ประกอบการ
รายย่่ อยและแรงงานที่่� ได้้ รัับผลกระทบ
จากวิิ กฤต COVID-19

17

13

16

13

1 ธัั นวาคม 2563

15

ธนาคารจัั ดพิิ ธีี มอบทุุ นการศึึ กษาแก่่
เยาวชนผู้้� ชนะการประกวดเรีียงความ
ในโครงการคิิ ดเพื่่� อน้้ อง บ่่ มเพาะลูู กไม้้
ใต้้ ต้้ น ปีี ที่่� 4 ในหััวข้้ อ “เทคโนโลยีี เพื่่� อ
ส่่ งเสริิ มตลาดชุุ มชน” โดย คุุ ณวิิ ญญูู
ไชยวรรณ ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ ห าร
คุุ ณรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา กรรมการ
ผู้้�จัั ดการ และผู้้� บริิ หารธนาคาร ให้้ เกีียรติิ
ร่่ วมพิิ ธีี

14

คุุ ณรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา กรรมการ
ผู้้�จัั ดการ ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย
จำำ �กััด (มหาชน) และคุุ ณกมลภูู ภููริิ ดิิฐสกุุ ล
กรรมการผู้้�จัั ดการ บริิ ษััท ไทยไมโคร
ดิิ จิิทัั ล โซลููชั่่� นส์์ จำำ �กัั ด บริิ ษััทในกลุ่่�มธุุ รกิิ จ
ทางการเงิิ นของธนาคาร ผู้้�พัั ฒนาและ
ให้้ บริิ การแอปพลิิ เคชัั น Micro Pay
e-Wallet ร่่ วมเปิิ ดตััวแคมเปญ “ปีี ใหม่่ นี้้�
มีีแต่่ ได้้ ” โดยร่่ วมมืือกัับตลาดยิ่่� งเจริิ ญและ
แพลตฟอร์์ ม ส่่ งสด มอบสิิ ทธิิ ป ระโยชน์์
ให้้ พ่่อค้้ าแม่่ ค้้า พร้้ อมดัันตลาดยิ่่� งเจริิ ญ
เป็็ นตลาดดิิ จิิทััลแห่่ งแรกในประเทศไทย

2 ธัั นวาคม 2563
ธนาคารร่่ ว มกิิ จกรรม “ส่่ งสุุ ข reBOX
2564” ไปรษณีี ย์์ ไทย บริิ จาคหนัั งสืื อเรีียน
หนัังสืื อเสริิ มทัักษะ และอุุ ปกรณ์์ การศึึ กษา
แก่่ นัั กเรีียนโรงเรีียนตำำ � รวจตระเวน
ชายแดนไปรษณีีย์์ ไทย (บ้้ านห้้ วยหมากหล่ำำ� �)
ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุุ ดรธานีี
พร้้ อมทำำ �กิิจกรรมร่่ วมกัับเด็็ กนัั กเรีียน

16 ธัั นวาคม 2563

16

15

17

18 ธัั นวาคม 2563
คุุ ณวิิ ญญูู ไชยวรรณ ประธานเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ ห าร รัับรางวัั ล บูู ธสวยงามยอดเยี่่� ยม
Best Design Excellence Award ประเภท
พื้้� นที่่� ขนาด 100-137 ตรม. จาก คุุ ณสัั นติิ
วิิ ริิ ยะรัั งสฤษฎ์์ ประธานบรรณาธิิ การ
วารสารการเงิิ นธนาคาร ในพิิ ธีี มอบรางวัั ล
Money & Banking Awards 2020 ณ
ศูู นย์์ นิิ ทรรศการและการประชุุ มไบเทค
บางนา

17 ธัั นวาคม 2563
คุุ ณรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา กรรมการผู้้�จัั ดการ พร้้ อมด้้ วย คุุ ณกมลภูู ภููริิ ดิิ ฐสกุุ ล
ผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จัั ดการ กลุ่่� มบริิ ห ารธุุ ร กิิ จไมโครไฟแนนซ์์ และสาขาสิิ นเชื่่� อ ธนาคาร
ไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และคุุ ณชััชฎา มาลากุุ ล ณ อยุุ ธยา ประธาน
คณะอำำ �นวยการบริิ ห าร พร้้ อ มด้้ วย คุุ ณยููจีี น ฟง จูู น เซีียง กรรมการผู้้�จัั ดการ บริิ ษััท
ไทยไพบููลย์์ ประกัันภััย จำำ �กัั ด (มหาชน) ร่่ วมเปิิ ดตััวผลิิ ตภััณฑ์์ แผนประกัันภััยอุุ บัั ติิ เหตุุ สำำ�เร็็ จรูู ป
PA SCAN & PROTECT ผ่่ าน“TPBInsure” Microsite ประกัันภััยออนไลน์์ ของไทยไพบููลย์์
ประกัันภััย

42

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

กิิ จกรรมโครงการ “ทุุ กคนคืื อคนสำำ �คัั ญ ทุุ กคนช่่ วยกัั นได้้ ”
ท่่ ามกลางวิิ กฤตการแพร่่ ระบาดของเชื้้� อไวรััส COVID-19 ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย และพนัั กงาน เข้้ าใจความทุุ กข์์ ยากของผู้้� ได้้ รัั บผลกระทบ
ไม่่ ว่่ าจะเป็็ นผู้้� ประกอบการรายย่่ อยและพ่่ อค้้ าแม่่ ค้้ าที่่� ขาดรายได้้ หรืือคนที่่� ต้้ องตกงานจากการปิิ ดเมืื อง ด้้ วยความมุ่่� งมั่่� นที่่� จะบรรเทาความทุุ กข์์ ยาก
ที่่� เกิิ ดขึ้้� น และสนัั บสนุุ นธุุ รกิิ จท้้องถิ่่� นในชุุ มชนให้้ อยู่่�รอด ธนาคารและพนัั กงานจึึ งร่่ วมกัันบริิ จาคเงิิ นส่่ วนตััวและเป็็ นจิิ ตอาสา โดยธนาคารสนัั บสนุุ นสมทบ
ทุุ นบริิ จาคให้้ อีี กเท่่ าตััว นำำ �ไปอุุ ดหนุุ นซื้้� อสิิ นค้้ าอุุ ปโภคบริิ โภคจากร้้ านขายของชำำ �ซึ่่� งเป็็ นลููกค้้ าของธนาคาร นำำ �มาจัั ดถุุ งยัังชีีพแจกจ่่ ายให้้ ผู้�้ ที่่�ได้้ รัั บผลกระทบ
ในชุุ มชนที่่� ยัั งไม่่ เคยได้้ รัั บความช่่ วยเหลืือมาก่่ อนทั่่� วประเทศ ภายใต้้ โครงการ “ทุุ กคนคืือคนสำำ �คััญ ทุุ กคนช่่ วยกัั นได้้ ”

01

8 พฤษภาคม 2563

04

ชุุ มชนวัั ดอัั มพวา เขตบางกอกน้้ อย

02

03

ชุุ มชนวัั ดไร่่ เกาะต้้ นสำำ �โรง ต.ธรรมศาลา
	จ.นครปฐม
เทศบาลอำำ �เภอเมืือง จ.ระยอง

21 พฤษภาคม 2563
ชุุ มชน ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง
	จ.สมุุ ทรปราการ

24 พฤษภาคม 2563
	ชุุ มชนบ้้ านปง 3 ต.เมืืองแกน อ.แม่่ แตง
	จ.เชีียงใหม่่

รายงานประจ� ำปี 2563

29 พฤษภาคม 2563

05

07

ชุุ มชน ต.กลางแดด อ.เมืือง จ.นครสวรรค์์

08
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7 มิิ ถุุนายน 2563
ชุุ มชนบ้้ านวัังรางพััฒนา ต.มะเกลืือใหม่่
อ.สูู งเนิิ น จ.นครราชสีี มา

30 พฤษภาคม 2563
ชุุ มชนชาวไทยใหม่่ ราไวย์์ จ.ภููเก็็ ต
ชุุ มชนบ้้ านผาสิิ งห์์ ต.หมากหญ้้ า
อ.หนองวััวซอ จ.อุุ ดรธานีี

6 มิิ ถุุนายน 2563

09

14 มิิ ถุุนายน 2563
ตลาดชุุ มชนพนมทวน อ.พนมทวน
	จ.กาญจนบุุ รีี

BRAND DNA

พันธุกรรมความสำ�เร็จ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ท่ ามกลางสถานการณ์ ความไม่ แน่ นอนและอุ ปสรรคที่ต้ องฝ่ าฟั นตลอดปี ที่ผ่ านมา สิ่ งหนึ่ งที่ ไม่ เคยเปลี่ยนแปลงและยังคงดำ �เนิ นต่ อเนื่ อง
อย่ างมั่ นคงสำ �หรั บ องค์ กรคื อ พละกำ �ลั ง ความมุ่ งมั่ น และความร่ ว มมื อร่ ว มใจของบุ คลากรธนาคารที่ พยายามส่ งต่ อประสบการณ์
ทางการเงิ น ภายใต้ ปรัชญา “Everyone Matters ใครไม่ เห็ น เราเห็ น”

ด้ วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบุ คลากรทุ กคนในธนาคารที่ทุ่มเทให้ ความช่ วยเหลือลูกค้ าอย่ างถึ งที่สุ ด เพื่อให้ ประชาชนคนไทยสามารถข้ ามผ่ าน

อุ ปสรรคและฝ่ าฟั นวิ กฤตไปด้ วยกั น ซึ่ งความพยายามทั้งหมดนี้ เกิ ดจากการหล่ อหลอมรวมวัฒนธรรมของคนในองค์ กรที่ยึ ดมั่ นต่ อปรั ชญา
ทางแบรนด์ อั นเป็ นกุ ญแจสำ �คั ญในการขั บเคลื่อนการดำ �เนิ นงานของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้ องการและมุ่ งหวังพัฒนาคุ ณภาพ

ชีวิ ต และธุ รกิ จของลูกค้ าทุ กคนให้ ได้ ตามเป้ าหมายสูงสุ ดที่วางไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จำ �กัด (มหาชน) มุ่ งมั่นสร้ างวัฒนธรรมทางแบรนด์ ขององค์ กร โดยการเฟ้ นหา

บ่ มเพาะ เสริ มสร้ างทักษะและค่ านิ ยมให้ บุคลากรทุ กหน่ วยงานมีวิ ถีการทำ �งานแบบเดียวกั น รวมถึ งให้ ความสำ �คั ญกั บการส่ งเสริ มความรู้

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และสร้ างแรงบันดาลใจในการพั ฒนา ควบคุ ม คิ ดค้ น และนำ �เสนอผลิ ตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ ความต้ องการ

ตลอดจนการให้ บริ การทางการเงิ นที่ยอดเยี่ยมและโปร่ งใส

เพราะธนาคารมีความเชื่อมั่ นว่ าการสร้ างความแข็ งแกร่ งและยั่งยืนอย่ างแท้ จริ งควรเริ่ มจากภายในองค์ กร โดยเฉพาะบุ คลากรของธนาคาร
ซึ่ งเปรียบเสมื อนผู้ สื่ อสารภาพลั กษณ์ แบรนด์ โดยตรง ผ่ านทัศนคติ ที่ ดีในการส่ งมอบคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ และบริ การไปยังลูกค้ า ด้ วยเหตุ นี้

ธนาคารจึ งให้ ความสำ �คั ญกั บการเชื่ อมโยงแบรนด์ เข้ ากั บวัฒนธรรมองค์ กร เพื่ อหล่ อหลอมให้ บุคลากรทุ กคนมี ดีเอ็ นเอเดียวกั น

นอกจากนั้ น วัฒนธรรมทางแบรนด์ ยั งมุ่ งส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่ งเดียวกัน เพื่อพัฒนาองค์ กรให้ เข้ มแข็ งและเสริ มศักยภาพด้ านการแข่ งขั น

ในปั จจุ บัน พร้ อมทั้งร่ วมกั นผลั กดั นองค์ กรสู่ ธนาคารที่มี ความเชี่ยวชาญทางการเงิ นในกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อยได้ อย่ างเต็ มภาคภูมิ และ

ดำ �เนิ นงานตามวิ สัยทั ศน์ และพั นธกิ จของธนาคารให้ ประสบความสำ �เร็ จ ด้ วยแบรนด์ ดีเอ็ นเอที่ทีมงานทุ กคนยึ ดมั่ นในการทำ �งานร่ วมกัน

ประกอบด้ วย

พัั ฒนาอยู่่�เสมอ

มุ่่�งหน้้ าทิิ ศทางเดีี ยวกัั น

ALWAYS IMPROVING

ONE DIRECTION

“เรามองหาไอเดีียหรืือวิิ ธีี ใหม่่ ๆ ที่่� ดีีกว่่าอยู่่�เสมอ เพื่่� อพัั ฒนา
ธนาคารของเรา เราเรีียนรู้้�และหาทางออกที่่� ดีีกว่่ าเพื่่� อ
ปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการภายใน และส่่ งมอบประสบการณ์์
ที่่� ดีี ให้้ กัั บลูู กค้้ าผ่่ านผลิิ ตภัั ณฑ์์ และบริิ ก ารในทุุ กช่่ องทาง
การติิ ดต่่อกัั บลูู กค้้าของธนาคาร”

“เราทลายกำำ �แพงระหว่่ างหน่่ วยงานและทำำ �งานเป็็ นหนึ่่� ง
เดีี ยวด้้ วยเป้้ าหมายเดีี ยวกัั น เราช่่ วยเหลืื อและทำำ � งาน
ร่่ ว มกัั นตั้้� งแต่่ ต้้ นจนจบกระบวนการ เพื่่� อ มอบประโยชน์์
และคุุ ณค่่ าแก่่ ลูู กค้้ าร่่ วมกัั นภายใต้้ นโยบายเดีี ยวกัั นของ
ธนาคาร”

ลูู กค้้ าคืื อแรงบัั นดาลใจ

ซื่่�อสัั ตย์์ ไม่่ หลอกลวง

CUSTOMER PASSION

NEVER MISLEAD

“เรากระตืื อรืื อร้้ นเรีี ยนรู้้� เกี่่� ยวกัั บลูู กค้้ าของเราอย่่ าง
สม่ำำ� � เสมอ เราคาดการณ์์ ความต้้ องการของลูู กค้้ าและ
มอบบริิ ก ารทางการเงิิ น พร้้ อ มด้้ วยคุุ ณค่่ าและจุุ ดแข็็ ง
ที่่� แตกต่่ าง (Value Proposition) ตรงใจลูู กค้้า เราเติิ มเต็็ ม
ค ว า ม ฝัั น ค ว า ม สุุ ข แ ล ะ ค ว า ม สำำ � เ ร็็ จ ข อ ง ลูู กค้้ า
คืือความภาคภูู มิิใจของเรา”

“เรามีีความซื่่� อสัั ตย์์ และเชื่่� อถืือได้้ เราทำำ �งานบนความถูู กต้้อง
ซื่่� อตรงทั้้� งต่่ อลูู กค้้าและเพื่่� อนร่่ วมงานด้้ วยกัั น เราแสดงข้้ อมูู ล
ที่่� ถููกต้้องอย่่ างเปิิ ดเผยด้้ วยความโปร่่ งใส เราให้้ คุุณค่่ าแก่่
ศีีลธรรมจรรยาและปฏิิ เสธการทุุ จริิตทุุ กรููปแบบ”
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) ตระหนัั กถึึ งการดำำ �เนิิ นกิิ จการที่่� ยั่่� งยืืน (Sustainable Banking) ด้้ วยความรัับผิิ ดชอบ
ต่่ อสัั งคมตามวิิ สััยทัั ศน์์ และพัันธกิิ จของธนาคาร โดยมุ่่�งเน้้ นการส่่ งเสริิ มความยั่่� งยืืนในสามมิิ ติิ หรืือที่่� เรีียกว่่ า ESG คืือ ด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อม
(Environment) ด้้ านสัั งคม (Social) และด้้ านธรรมาภิิ บาล (Governance) ผ่่ านการดำำ � เนิิ นงานของธนาคารและพนัั กงานทุุ กคน
บนพื้้� นฐานของความซื่่� อสััตย์์ และโปร่่ งใส เพื่่� อสร้้ างรากฐานและการเติิ บโตเชิิ งพาณิิ ชย์์ รวมถึึ งสร้้ างความสัั มพัันธ์์ อัั นดีีกัับคนในสัั งคม
ในระยะยาว พร้้ อมคำำ �นึึงถึึ งผลประโยชน์์ ของผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีียทุุ กฝ่่ ายร่่ วมกััน ซึ่่� งมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อม

การดำำ �เนิิ นงานของธนาคารยึึ ดหลัั กการสนัั บสนุุ น
เป้้ าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืื นของสหประชาชาติิ

ENVIRONMENT

(Sustainable Development Goals –SDGs)
6 เป้้ าหมาย จากทั้้� งหมด 17 เป้้ าหมาย สามารถ

ธนาคารดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จด้้วยความรัั บผิิ ดชอบต่่ อสิ่่� งแวดล้้ อมในด้้ านต่่ างๆ ด้้ วยการสร้้ างความตระหนัั กรู้้�
ให้้ แก่่ พนัักงานในด้้ านการรัั กษาสิ่่� งแวดล้้ อม และการใช้้ ทรัั พยากรอย่่ างมีีคุุ ณภาพ ผ่่ านมาตรการ
รณรงค์์ และสร้้ างความตระหนัั กรู้้�ด้้ านการจัั ดการพลัั งงาน น้ำำ�� และกระดาษแก่่ พนัักงาน

จำำ �แนกแต่่ ละเป้้ าหมายการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืื น ดัั งนี้้�

ด้้ านสัั งคม

SOCIAL

ธนาคารมุ่่� งมั่่� นดำำ � เนิิ นกิิ จการภายใต้้ วิิ สัั ยทัั ศน์์ และพัั นธกิิ จที่่� วางไว้้ พร้้ อมอยู่่� เคีี ยงข้้ าง
ผู้้� ประกอบการขนาดกลางถึึ งขนาดย่่ อมให้้ สามารถต่่ อยอดธุุ รกิิ จได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ งอัั นเป็็ น
ส่่ วนสำำ �คัั ญในการสร้้ างความมั่่� นคงทางเศรษฐกิิ จของประเทศ อีีกทั้้� งส่่ งเสริิ มให้้ ลูู กค้้ าและ
ประชาชนโดยทั่่� วไปมีี ความรู้้� ความเข้้ าใจในการบริิ หารเงิิ นที่่� ใช้้ ในการประกอบธุุ รกิิ จและ
ชีีวิิ ตประจำำ �วัั น และมีี โอกาสเข้้ าถึึ งระบบการเงิิ นที่่� มั่่� นคง ปลอดภัั ย และมีี ความยุุ ติิ ธรรม
ด้้ วยการพิิ จารณาการให้้ สิิ นเชื่่� ออย่่ างมีี ความรัั บผิิ ดชอบ (Responsible Lending)
มีีการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลที่่� เพีี ยงพอ พร้้ อมนำำ �เกณฑ์์ ด้้ านแนวปฏิิ บัั ติิ นโยบายการบริิ หารจัั ดการ
ด้้ านการให้้ บริิ ก ารแก่่ ลูู กค้้ าอย่่ างเป็็ นธรรม (Market Conduct) มากำำ � กัั บดูู แลการทำำ �ธุุ ร กิิ จ
ของธนาคาร

ด้้ านธรรมาภิิ บาล

เป้้ าหมายที่่� 1

เป้้ าหมายที่่� 4

ยุุ ติิความยากจน
ทุุ กรููปแบบในทุุ กพื้้� นที่่�

การศึึกษาที่่� เท่่ าเทีียม
และทั่่� วถึึง ส่่ งเสริิ ม
การเรีียนรู้้�ตลอด
ชีีวิิ ตแก่่ ทุุกคน

เป้้ าหมายที่่� 8

เป้้ าหมายที่่� 9

การจ้้ างงาน
ที่่� มีีคุุณค่่ า
และการเติิ บโต
ทางเศรษฐกิิ จ

อุุ ตสาหกรรม
นวัั ตกรรม
โครงสร้้ างพื้้� นฐาน

เป้้ าหมายที่่� 10

เป้้ าหมายที่่� 13

ลดความเหลื่่� อมล้ำำ� �

การรัั บมืือ
การเปลี่่� ยนแปลง
สภาพภูู มิิอากาศ

GOVERNANCE

ธนาคารยึึดมั่่� นการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จภายใต้้ นโยบายหลัั กการกำำ �กัั บดูู แลกิิ จการที่่� ดีี หรืือธรรมาภิิ บาลที่่� ดีี
(Good Corporate Governance) รวมถึึ งจริิ ยธรรมและจรรยาบรรณธนาคาร เพื่่� อเป็็ นกลไก
สนัั บสนุุ นการปฏิิ บััติิงาน และการควบคุุ มภายในที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ผลและเท่่ าทัั นความเสี่่� ยง และการส่่ งเสริิ ม
ให้้ มีีพฤติิ กรรมและวัั ฒนธรรมองค์์ กรที่่� มีีการคำำ �นึึ งถึึงความเสี่่� ยง ความเป็็ นธรรม และความโปร่่ งใส
คำำ �นึึ งถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีี ยอย่่ างครอบคลุุ ม สร้้ างคุุ ณค่่ าให้้ กัับธนาคารได้้ อย่่ างเหมาะสมในระยะยาว
ตลอดจนสนัั บสนุุ นการเติิ บโตทางเศรษฐกิิ จอย่่ างยั่่� งยืื น ภายใต้้ แนวคิิ ด “Everyone Matters
ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น”
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธนาคารไทยเครดิต เพือ่ รายย่อย จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) ดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จโดยเน้้ นกลุ่่� มเป้้ าหมายที่่� เป็็ นกลุ่่� มผู้้� ประกอบการรายย่่ อย และ
หนึ่่� งในนโยบายของธนาคาร คืือ การส่่ งเสริิ มความเท่่ าเทีียมและทั่่� วถึึง พร้้ อมส่่ งเสริิ มการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิ ต โดยเฉพาะการให้้ ความรู้้�
เพื่่� อสร้้ างเสริิ มวิิ นััยทางการเงิิ นที่่� ดีี และเสริิ มความรู้้�ด้้านการต่่ อยอดธุุ รกิิ จให้้ เติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืนสำำ �หรัับผู้้� ประกอบการรายย่่ อย
รวมทั้้� งพััฒนาเยาวชนและส่่ งเสริิ มการเรีียนรู้้� เพื่่� อเปิิ ดโอกาสให้้ เยาวชนได้้ มีี โอกาสเรีียนรู้้� และมีีทัักษะในการประกอบอาชีีพ โดยมีี
โครงการหลัักเพื่่� อส่่ งเสริิ มการเรีียนรู้้� ดัังนี้้�

โครงการหลัั ก
2. โครงการ “คิิ ดเพื่่�อน้้ อง บ่่ มเพาะลูู กไม้้ ใต้้ ต้้น”

1. โครงการ “พ่่ อค้้ าแม่่ ค้้าพากเพีี ยร รู้้�ขยัั น รู้้�ออม รู้้�วิินััย”
ธนาคารริิ เริ่่� มโครงการฝึึ กอบรมตามเป้้ าหมายการพัั ฒนา
ที่่� ยั่่� งยืืนของสหประชาชาติิ เป้้ าหมายที่่� 4 การศึึ กษาที่่� เท่่ าเทีียมและ
ทั่่� วถึึง ส่่ งเสริิ มการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิ ตแก่่ ทุุกคน ส่่ งเสริิ มความรู้้�
พื้้� นฐานทางการเงิิ นให้้ แก่่ ผู้้� ประกอบการรายย่่ อย โดยเฉพาะ
พ่่ อค้้ าแม่่ ค้้าซึ่่� งเป็็ นหััวใจสำำ �คััญในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จของธนาคาร
ทั้้� งการบริิ หารหนี้้� วิิ นััยการออม และการเพิ่่� มศัั กยภาพในการทำำ �
ธุุ รกิิ จด้้วยการเตรีียมความพร้้ อมในยุุ คสัั งคมไร้้ เงิิ นสด เพื่่� อลด
หนี้้� ครััวเรืือนและรัักษาระดัับหนี้้� เสีียไม่่ ให้้ เพิ่่� มขึ้้� น โดยโครงการ
สามารถส่่ งเสริิ มให้้ ผู้�้ เข้้ าอบรมมีีวิิ นััยในการชำำ �ระหนี้้� และสามารถ

ธนาคารดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จโดยให้้ ความสำำ �คััญกัับการพััฒนาคุุ ณภาพ
ชีีวิิ ตบุุคลากรตั้้� งแต่่ ระดัับเยาวชนไปจนถึึ งการพััฒนาชุุ มชนให้้
เติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืน ทั้้� งยัังเปิิ ดโอกาสให้้ เยาวชนได้้ แสดงศัั กยภาพ
ความคิิ ดสร้้ างสรรค์์ ของตนเอง จึึ งได้้ จัั ดการประกวดเรีียงความ
ชิิ งทุุ นการศึึ กษาภายใต้้ โครงการ “คิิ ดเพื่่� อน้้ อง บ่่ มเพาะลููกไม้้
ใต้้ ต้้น” มาอย่่ างต่่ อเนื่่� องเป็็ นปีี ที่่� 4 โดยในปีี 2563 จัั ดประกวด
ในหััวข้้ อ “เทคโนโลยีีเพื่่� อส่่ งเสริิ มตลาดชุุ มชน” เพื่่� อกระตุ้้�นให้้
เยาวชนประยุุ กต์์ ใช้้ ความรู้้� สื่่�อต่่ างๆ และเทคโนโลยีีมาพััฒนา
ตลาดชุุ มชนใกล้้ ตััวให้้ เติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืน

สร้้ างเครดิิ ตที่่� ดีี ได้้ มากกว่่ า 90% ของจำำ �นวนผู้้� เข้้ าอบรมทั้้� งหมด
โดยในปีี 2563 มีีผู้้� เข้้ าร่่ วมอบรมกว่่ า 30,000 คน ในการจัั ด
อบรมกว่่ า 1,000 ครั้้� ง ทั่่� วประเทศ
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4. โครงการ “ทุุ กคนคืื อคนสำำ �คัั ญ ทุุ กคนช่่ วยกัั นได้้ ”

3.	ศูู นย์์ การเรีี ยนรู้้� ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่�อรายย่่ อย
ธนาคารได้้ ก่่ อตั้้� งศูู นย์์ การเรีียนรู้้�ขึ้้� นเพื่่� อเป็็ นแหล่่ งเรีียนรู้้�

(Everyone Matters, Everyone Helps)

ที่่� ใกล้้ ชิิดชุุ มชน เปิิ ดโอกาสให้้ ผู้้�ประกอบการรายย่่ อยสามารถ

จากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของไวรััส COVID-19 ธนาคาร

เข้้ าถึึ งการเรีียนรู้้�ด้้านการเงิิ นและวิิ นััยทางการเงิิ นอย่่ างง่่ าย

ร่่ วมกัับพนัั กงานริิ เริ่่� มโครงการ “ทุุ กคนคืือคนสำำ �คััญ ทุุ กคน

ผ่่ านกิิ จกรรมและเครื่่� องมืื อมัั ลติิ มีี เดีียที่่� ทัั นสมััย เพื่่� อเตรีียม

ช่่ วยกัั นได้้ ” ร่่ วมกัันบริิ จาคเงิิ นและเป็็ นจิิ ตอาสา โดยธนาคาร

ความพร้้ อมรัับมืื อสัั งคมไร้้ เงิิ นสด ตลอดจนกิิ จกรรมเสวนา

สมทบทุุ นบริิ จาคให้้ อีี กเท่่ าตััว เข้้ าช่่ วยเหลืือผู้้� ที่่�ได้้ รัั บผลกระทบ

ความรู้้�สร้้ า งแรงบัั นดาลใจ พร้้ อ มเป็็ นแหล่่ งพัั ฒนาทัั กษะ

จากวิิ กฤตการแพร่่ ระบาด โดยซื้้� อสิิ นค้้ าอุุ ปโภคบริิ โภคจาก

สำำ �หรัับเยาวชนให้้ มีีพื้้� นที่่� ในการแสดงออกอย่่ างสร้้ างสรรค์์

ร้้ านขายของชำำ �ที่่� เป็็ นลููกค้้ าสิิ นเชื่่� อนาโนเครดิิ ตฯ ของธนาคาร

ผ่่ านกิิ จกรรมและการเรีียนการสอนจากพนัั กงานธนาคาร

ที่่� ต้้องขาดรายได้้ จากการปิิ ดเมืือง นำำ �มาจััดถุุ งยัังชีีพกว่่ า 2,000 ถุุ ง

อาสาสมััคร

บริิ จาคให้้ แก่่ ครอบครััวที่่� เดืือดร้้ อนในชุุ มชนที่่� ยัั งไม่่ เคยได้้ รัั บ
ความช่่ วยเหลืือมาก่่ อนทั่่� วประเทศ เพื่่� อบรรเทาความทุุ กข์์ ยาก
และสนัั บสนุุ นธุุ รกิิ จท้้องถิ่่� นในชุุ มชนให้้ อยู่่�รอด
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โครงการอื่่�นๆ ที่่�ธนาคารให้้ การสนัั บสนุุ น
7. โครงการ “ส่่ งสุุ ข ส่่ งฟรีี ”

5. โครงการ “คนไทยยุุ คใหม่่ ใส่่ ใจเรื่่�องเงิิ น”

ธนาคารร่่ วมกัับพนัักงานส่่ งเสริิ มการมอบโอกาสทางการศึึ กษา

ในฐานะสมาชิิ กของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารได้้ เป็็ นส่่ วนหนึ่่� ง
ของความร่่ วมมืือในการลงพื้้� นที่่� ถ่่ายทอดความรู้้�ทางการเงิิ น

ให้้ กัั บเด็็ กและเยาวชนในถิ่่� นทุุ รกัั นดาร จัั ดกิิ จกรรมส่่ งมอบ

ส่่ วนบุุ คคลให้้ แก่่ นิิสิิ ต นัั กศึึ กษาในมหาวิิ ทยาลััย ผ่่ านการเล่่ นเกม

หนัั งสืื อและอุุ ปกรณ์์ การเรีียนให้้ กัั บนัั กเรีียนโรงเรีียนตำำ �รวจ

ในรููปแบบใหม่่ Virtual Training ในโครงการ “คนไทยยุุ คใหม่่

ตระเวนชายแดน ผ่่ านโครงการ “ส่่ งสุุ ข ส่่ งฟรีี” โดยประสาน

ใส่่ ใจเรื่่� องเงิิ น ปีี ที่่� 3 ภารกิิ จพิิชิิตมอนสเตอร์์ ” ซึ่่� งเป็็ นหนึ่่� งใน

ความร่่ วมมืือกัับบริิ ษััทไปรษณีี ย์์ ไทย

แผนงานยุุ ทธศาสตร์์ 5 ปีี ของสมาคมธนาคารไทย
6. 	กิิ จกรรมส่่ งเสริิ มด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อม
ธนาคารร่่ วมมืื อกัั บธนาคารแห่่ งประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย นำำ �แนวทางการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จธนาคารเพื่่� อความ
ยั่่� งยืืน ด้้ านการให้้ สิินเชื่่� ออย่่ างมีีความรัับผิิ ดชอบ (Sustainable
Banking Guidelines – Responsible Lending) โดยคำำ �นึึง
ถึึ งผลกระทบด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อม สัั งคม และธรรมาภิิ บาล มาใช้้
ในการกำำ � หนดหลัั กเกณฑ์์ และเงื่่� อนไขสำำ �หรัับประเภทธุุ ร กิิ จ
ที่่� ธนาคารไม่่ สนัั บสนุุ นการให้้ สิิ นเชื่่� อ เนื่่� องจากส่่ งผลกระทบ
ด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อมและสัั งคม นอกจากนี้้� ยัั งริิ เ ริ่่� ม โครงการ
ไทยเครดิิ ตกรีีนโปรเจกต์์ “ว.วาฬ วาฬหน่่ อย” รณรงค์์ ให้้
พนัักงานรัักษาสิ่่� งแวดล้้ อมและใช้้ ทรัั พยากรอย่่ างมีีประสิิ ทธิิ ภาพ
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MILESTONES

โครงการ “พ่่ อค้้ าแม่่ ค้้าพากเพีี ยร รู้้�ขยัั น รู้้�ออม รู้้�วิินััย”

2560

2561

2562

2563

ริิ เริ่่� มโครงการจัั ดอบรมการบริิ หาร
การเงิิ นเบื้้� องต้้ น ทั้้� งการสร้้ างวิิ นััย
ทางการเงิิ น การทำำ �บััญชีีเบื้้� องต้้ น
และการออมเงิิ น จัั ดอบรม 6 ครั้้� ง
ใน 6 จัั งหวัั ดทั่่� วประเทศ

เพิ่่� มเติิ มความรู้้�ด้้านการทำำ �ธุุรกรรม
การเงิิ นทางอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ อาทิิ
การรัั บชำำ �ระเงิิ นด้้ วย QR Code
การใช้้ บริิ การพร้้ อมเพย์์ จัั ดอบรม
12 ครั้้� ง ใน 11 จัั งหวัั ด

ริิ เริ่่� มการจัั ดอบรมในสาขาสิิ นเชื่่� อ
เพื่่� อรายย่่ อย เพื่่� อให้้ ผู้้� ประกอบการ
รายย่่ อยเข้้ าถึึ งการฝึึ กอบรมได้้
อย่่ างทั่่� วถึึ ง พร้้ อมเพิ่่� มเรื่่� องการ
ค้้ าขายออนไลน์์ จัั ดอบรม 350 ครั้้� ง
ใน 73 จัั งหวัั ด

อบรมเจาะลึึกเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
รัับมืือสัั งคมไร้้เงิินสด และการค้้ าขาย
ในยุุ คดิิ สรััปชัั น เช่่ น การรัับ-จ่่ ายเงิิ น
ด้้ วยแอปพลิิ เคชัั น ไมโครเพย์์
อีี -วอลเล็็ ท จัั ดอบรม 1,146 ครั้้� ง
ใน 73 จัั งหวัั ด

ผู้้�เข้้ าอบรม

ผู้้�เข้้ าอบรม

ผู้้�เข้้ าอบรม

ผู้้�เข้้ าอบรม

443

คน

1,432

7,487

คน

คน

31,010

คน

MILESTONES

โครงการ “คิิ ดเพื่่�อน้้ อง บ่่ มเพาะลูู กไม้้ ใต้้ ต้้น”

2560

2561

2562

2563

ริิเริ่่�มโครงการจัั ดประกวดเรีียงความ
ชิิ งทุุ นการศึึกษาในหัั วข้้ อ “ครอบครััว
ของฉัั น ความภูู มิิ ใจที่่� เกิิ ดเป็็ น
ลูู กแม่่ ค้้า”

สานต่่ อโครงการประกวดเรีียงความ
ในหัั วข้้ อ “ฮีีโร่่ ของฉัั นอยู่่�ในตลาด”

จัั ดประกวดเรีี ยงความในหัั วข้้ อ
“ตลาดชุุ มชนสีี เขีี ยวที่่� ฉัั น ‘รัั กษ์์’”
เ พื่่� อ ป ลูู กฝัั ง เ รื่่� อ ง ก า ร รัั กษ า
สิ่่� งแวดล้้ อมและการพัั ฒนาชุุ มชน
ใกล้้ ตััวอย่่ างยั่่� งยืืน

จัั ดประกวดเรีี ยงความในหัั วข้้ อ
“เทคโนโลยีี เพื่่� อส่่ งเสริิ มตลาด
ชุุ มชน” เพื่่� อกระตุ้้�นให้้ เกิิ ดการนำำ �
เทคโนโลยีี มาพัั ฒนาตลาดชุุ มชน
ใ ก ล้้ ตัั ว ใ ห้้ เ ติิ บ โ ต อ ย่่ า ง ยั่่� ง ยืื น
และสนัั บสนุุ นทุุ นการศึึกษาแก่่
บุุ ตรหลานลูู กค้้าของธนาคาร

ผลงานเข้้ าประกวด

ผลงานเข้้ าประกวด

ผลงานเข้้ าประกวด

ผลงานเข้้ าประกวด

329
รายงานประจ� ำปี 2563

ฉบั บ

880

2,543

ฉบั บ
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ฉบั บ

645

ฉบั บ

คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์
ของฝ่่ายจััดการ
เศรษฐกิิ จไทยปีี 2563 และแนวโน้้ มปีี 2564
เศรษฐกิิ จไทยปีี 2563 ลดลงร้้ อยละ 6.1 เทีี ยบกัั บการขยายตัั วร้้ อยละ 2.3 ในปีี 2562 สาเหตุุ สำำ�คัั ญมาจาก
สถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 ทั่่� วโลกตั้้� งแต่่ ต้้นปีี 2563 เนื่่� องจากภาคท่่ องเที่่� ยว

ที่่� เป็็ นแรงขัั บเคลื่่� อนหลัั กของเศรษฐกิิ จได้้ รัับผลกระทบจากมาตรการปิิ ดประเทศและมาตรการจำำ �กััดการเดิิ นทาง
ระหว่่ างประเทศเพื่่� อสกัั ดกั้้� นการระบาดของโรค ทั้้� งนี้้� ในปีี 2563 จำำ �นวนนัั กท่่ องเที่่� ยวต่่ างชาติิ ลดลงร้้ อยละ 83.2
เทีี ยบกัั บปีี 2562 ซึ่่� งก่่ อให้้ เกิิ ดผลกระทบด้้ านลบต่่ อรายได้้ ของประเทศ นอกจากนี้้� มูู ลค่่ าการส่่ งออกสิิ นค้้ าติิ ดลบ

ต่่ อเนื่่� องเป็็ นปีี ที่่� 2 ตามภาวะชะงัั กงัันในภาคการผลิิ ตและความอ่่ อนแอของเศรษฐกิิ จประเทศคู่่�ค้้ าจากการเผชิิ ญ
ภาวะวิิ กฤตครั้้� งรุุ นแรงของการแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 การอุุ ปโภคบริิ โภคภาคเอกชนและ

การลงทุุ นรวมลดลงร้้ อยละ 1.0 และร้้ อยละ 4.8 ตามลำำ �ดัับ สำำ �หรัั บด้้ านเสถีี ยรภาพเศรษฐกิิ จภายในประเทศ
อัั ตราเงิิ นเฟ้้ อทั่่� วไปอยู่่�ที่่� ร้้อยละ -0.8 ลดลงจากปีี 2562 ที่่� ร้้อยละ 0.7

แนวโน้้ มเศรษฐกิิ จไทยปีี 2564 มีี ทิิศทางบวกคาดว่่ าจะขยายตัั วร้้ อยละ 2.5 - 3.5 หลัั งจากที่่� ได้้ รัับผลกระทบ

อย่่ างหนัั กจากการแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 เศรษฐกิิ จคาดว่่ าจะกลัั บมาขยายตัั วอย่่ างค่่ อยเป็็ น

ค่่ อยไปโดยมีี ปััจจัั ยสนัั บสนุุ นสำำ �คัั ญประกอบไปด้้ วย (1) แนวโน้้ มการฟื้้� นตัั วของเศรษฐกิิ จและปริิ มาณการค้้ าโลก
ที่่� ได้้ รัั บปัั จจัั ยสนัั บสนุุ นจากความคืื บหน้้ าในการได้้ รัั บวัั คซีี นและมาตรการกระตุ้้� นเศรษฐกิิ จในหลายประเทศ
(2) แรงขัั บเคลื่่� อนจากการใช้้ จ่่ ายภาครัั ฐ (3) การกลัั บมาขยายตัั วของอุุ ปสงค์์ ภาคเอกชนในประเทศ และ

(4) การปรัั บตัั วตามฐานการขยายตัั วที่่� ต่ำ�ำ �ในปีี 2563 ทั้้� งนี้้� คาดว่่ ามูู ลค่่ าการส่่ งออกสิิ นค้้ าจะขยายตัั วร้้ อยละ 5.8

การอุุ ปโภคบริิ โภคภาคเอกชนและการลงทุุ นรวมขยายตัั วร้้ อยละ 2.0 และร้้ อยละ 5.7 ตามลำำ �ดัับ อัั ตราเงิิ นเฟ้้ อ
ทั่่� วไปเฉลี่่� ยอยู่่� ในช่่ วงร้้ อยละ 1.0 - 2.0

ภาพรวมสิิ นเชื่่� อของระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ปีี 2563 ขยายตัั วร้้ อยละ 5.1 เพิ่่� มขึ้้� นจากร้้ อยละ 2.0 ในปีี 2562

เนื่่� องจากการใช้้ สิินเชื่่� อของธุุ รกิิ จขนาดใหญ่่ เป็็ นสำำ �คัั ญ ในขณะที่่� ลููกหนี้้� ที่่� ได้้ รัับผลกระทบจากการแพร่่ ระบาดของ
โรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 ได้้ รัับความช่่ วยเหลืือจากธนาคารพาณิิ ชย์์ ทำำ�ให้้ อััตราส่่ วน NPL เพิ่่� มขึ้้� นเล็็ กน้้อยมาอยู่่�

ที่่� ร้้อยละ 3.12 จากร้้ อยละ 2.98 ในปีี 2562 ภาพรวมกำำ �ไรสุุ ทธิิ ของระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ปรัับลดลงจากปีี ก่่ อน
เป็็ นผลมาจากการกัั นสำำ �รองในระดัั บสูู งอย่่ างต่่ อเนื่่� องเพื่่� อเตรีี ยมรองรัั บแนวโน้้ มคุุ ณภาพสิิ นเชื่่� อที่่� อาจด้้ อยลง

ในระยะต่่ อไป อัั ตราผลตอบแทนต่่ อสิิ นทรัั พย์์ เฉลี่่� ยลดลงมาอยู่่�ที่่� ร้้อยละ 0.65 จากปีี ก่่ อนที่่� ร้้อยละ 1.39 อย่่ างไรก็็ ตาม
ระบบธนาคารพาณิิ ชย์์ ยัังคงมีี เสถีี ยรภาพ สะท้้ อนจากเงิิ นกองทุุ น เงิิ นสำำ �รอง และสภาพคล่่ องที่่� มีีอยู่่� ในระดัั บสูู ง
สามารถสนัั บสนุุ นการฟื้้� นตัั วของภาคเศรษฐกิิ จต่่ อไปได้้

ที่่� มา: สำำ �นัั กงานสภาพัั ฒนาการเศรษฐกิิ จและสัั งคมแห่่ งชาติิ ณ วัั นที่่� 15 กุุ มภาพัั นธ์์ 2564
กองเศรษฐกิิ จการท่่ องเที่่� ยวและกีี ฬา ณ วัั นที่่� 25 มกราคม 2564
ธนาคารแห่่ งประเทศไทย
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ประมาณการเศรษฐกิิ จ ปีี 2563 - 25641/
ข้ อมู ลจริ ง
ปี 2561

ปี 2562

ประมาณการปี 2564
ปี 2563

ณ 16 พ.ย. 63

ณ 15 ก.พ. 64

16,368.7

16,898.1

15,703.0

16,528.5

16,409.7

236,861.1

243,787.1

225,913.8

237,178.6

235,474.0

506.4

544.3

501.8

536.6

547.0

7,328.2

7,852.7

7,219.2

7,700.6

7,849.1

อั ตราการขยายตั วของ GDP (CVM, %)

4.2

2.3

-6.1

3.5 - 4.5

2.5 - 3.5

การลงทุุ นรวม (CVM, %)2/

3.8

2.0

-4.8

6.6

5.7

ภาคเอกชน (CVM, %)

4.1

2.7

-8.4

4.2

3.8

ภาครั ฐ (CVM, %)

2.8

0.1

5.7

12.4

10.7

การบริ โภคภาคเอกชน (CVM, %)

4.6

4.0

-1.0

2.4

2.0

การอุ ปโภคภาครั ฐบาล (CVM, %)

2.6

1.7

0.8

4.7

5.1

ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้ าและบริ การ (ปริ มาณ, %)

3.4

-3.0

-19.4

0.1

-0.2

มู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ า (พั นล้ านดอลลาร์ สรอ.)

251.1

242.7

226.7

233.9

239.9

อัั ตราการขยายตัั ว (มูู ลค่่ า, %)3/

7.5

-3.3

-6.6

4.2

5.8

อัั ตราการขยายตัั ว (ปริิ มาณ, %)3/

3.9

-3.7

-5.9

3.2

3.8

ปริ มาณการน�ำเข้ าสิ นค้ าและบริ การ (ปริ มาณ, %)

8.3

-5.2

-13.3

0.3

-0.5

มู ลค่ าการน�ำเข้ าสิ นค้ า (พั นล้ านดอลลาร์ สรอ.)

228.7

216.0

186.9

196.0

199.0

13.7

-5.6

-13.5

5.3

6.5

7.7

-5.7

-11.8

3.8

4.0

ดุ ลการค้ า (พั นล้ านดอลลาร์ สรอ.)

22.4

26.7

39.8

37.9

40.8

ดุ ลบั ญชี เดิ นสะพั ด (พั นล้ านดอลลาร์ สรอ.)

28.4

38.2

16.5

13.9

12.4

5.6

7.0

3.3

2.6

2.3

ดัั ชนีีราคาผู้้�บริิ โภค

1.1

0.7

-0.8

0.7 - 1.7

1.0 - 2.0

GDP Deflator

1.4

0.9

-1.0

0.7 - 1.7

1.0 - 2.0

GDP (ณ ราคาประจำำ �ปีี : พัั นล้้ านบาท)1/
รายได้ ต่อหั ว (บาทต่ อคนต่ อปี )
GDP (ณ ราคาประจ�ำปี : พั นล้ านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ ต่อหั ว (ดอลลาร์ สรอ. ต่ อหั วต่ อปี )

อัั ตราการขยายตัั ว (มูู ลค่่ า, %)

3/

อัั ตราการขยายตัั ว (ปริิ มาณ, %)3/

ดุ ลบั ญชี เดิ นสะพั ดต่ อ GDP (%)
เงิ นเฟ้ อ (%)

ที่่� มา: 		สำำ �นัั กงานสภาพัั ฒนาการเศรษฐกิิ จและสัั งคมแห่่ งชาติิ ณ วัั นที่่� 15 กุุ มภาพัั นธ์์ 2564						
หมายเหตุุ :

1/

เป็็ นข้้ อมูู ลที่่� คำำ�นวณบนฐานบัั ญชีี ประชาชาติิ อนุุ กรมใหม่่ ซึ่่� ง สศช. เผยแพร่่ ทาง www.nesdc.go.th						

		

2/

การลงทุุ นรวม หมายถึึง การสะสมทุุ นถาวรเบื้้� องต้้ น

		

3/

ตัั วเลขการส่่ งออกและการนำำ �เข้้ าตามฐานของธนาคารแห่่ งประเทศไทย

						

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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การวิิ เคราะห์์ ผลการดำำ �เนิิ นงานและฐานะการเงิิ น
ฐานะการเงิิ นและผลการดำำ �เนิิ นงานสำำ �หรัั บปีี 2563

ในช่่ วงต้้ นปีี 2563 เกิิ ดการระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 ทำำ �ให้้ หลายประเทศรวมทั้้� งประเทศไทยได้้ ประกาศ

มาตรการต่่ างๆ หลายประการเพื่่� อป้้ องกัั นการแพร่่ ระบาดของโรค ซึ่่� งส่่ งผลกระทบอย่่ างมากต่่ อการดำำ �เนิิ นชีี วิิต
ประจำำ �วััน การผลิิ ต การกระจายสิิ นค้้ า เป็็ นผลกระทบในวงกว้้ างต่่ อทุุ กภาคธุุ รกิิ จ ธนาคารมีี การติิ ดตามสถานการณ์์

อย่่ างใกล้้ ชิิด เพื่่� อให้้ มั่่� นใจว่่ ามาตรการต่่ างๆ ตามหลัั กเกณฑ์์ และแนวทางของธนาคารแห่่ งประเทศไทยจะสามารถ
ช่่ วยลดผลกระทบและปกป้้ องลูู กค้้า พนัั กงาน และชุุ มชน อย่่ างดีี ที่่� สุุด

ในปีี 2563 ธนาคารมีี กำำ�ไรสุุ ทธิิ ตามงบการเงิิ นรวมจำำ �นวน 1,373 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� นร้้ อยละ 93.4 หรืือจำำ �นวน 663
ล้้ านบาท จากปีี 2562 เป็็ นผลมาจากการเติิ บโตของสิิ นเชื่่� อหลัั กและจากการบริิ หารค่่ าใช้้ จ่่ายอย่่ างเหมาะสมและ

มีี ประสิิ ทธิิ ภาพ โดยเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อของธนาคาร ณ สิ้้� นปีี 2563 มีี ยอดคงค้้ างจำำ �นวน 68,898 ล้้ านบาท ขยายตัั ว
ร้้ อยละ 35.3 จากปีี 2562 โดยธนาคารมีี การเติิ บโตของสิิ นเชื่่� อหลัั กร้้อยละ 43.7 (สิิ นเชื่่� อไมโครเอสเอ็็ มอีี และ
สิิ นเชื่่� อไมโครไฟแนนซ์์ )
งบกำำ �ไรขาดทุุ น

งบการเงิิ นรวม

หน่่ วย: ล้้ านบาท

2563

2562

เปลี่ ยนแปลง %

รายได้้ ดอกเบี้้� ย

7,481

5,868

27.5%

ค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ย

1,110

1,024

8.4%

รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ

6,371

4,844

31.5%

211

293

-28.0%

รวมรายได้้ จากการดำำ �เนิิ นงาน

6,582

5,137

28.1%

ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงานอื่่� นๆ

3,279

2,995

9.5%

ผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

1,738

-

N/A

-

1,254

N/A

1,565

888

76.2%

192

178

7.9%

1,373

710

93.4%

รายได้้ ที่่� มิิ ใช่่ ดอกเบี้้� ย

หนี้้� สูู ญ หนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ และขาดทุุ นจากการด้้ อยค่่ า
กำำ �ไรจากการดำำ �เนิิ นงานก่่ อนภาษีี เงิิ นได้้
ภาษีี เงิิ นได้้
กำำ �ไรสุุ ทธิิ
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รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ
รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ

งบการเงิิ นรวม

หน่่ วย: ล้้ านบาท

2563

2562

เปลี่ ยนแปลง %

รายได้้ ดอกเบี้้� ย

7,481

5,868

27.5%

- เงิ นให้ สินเชื่อ

7,422

5,765

28.7%

- รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

36

78

-53.8%

- เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้

23

25

-8.0%

1,110

1,024

8.4%

964

809

19.2%

7

3

133.3%

139

212

-34.4%

6,371

4,844

31.5%

ค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ย
- เงิ นรั บฝาก
- รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น
- ค่่ าธรรมเนีี ยมกองทุุ นฟื้้� นฟูู /
เงิิ นสมทบสถาบัั นคุ้้�มครองเงิิ นฝาก
รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ

สำำ �หรัั บปีี 2563 ธนาคารมีี รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ ทั้้� งสิ้้� น 6,371 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� นร้้ อยละ 31.5 จากจำำ �นวน 4,844

ล้้ านบาท ในปีี 2562 โดยมีี ปััจจัั ยหลัั ก ได้้ แก่่ การเติิ บโตของสิิ นเชื่่� อที่่� ร้้อยละ 35.3 จากปีี ก่่ อน การรัั บรู้้�รายได้้ ดอกเบี้้� ย
เพิ่่� มขึ้้� นภายใต้้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นฉบัั บที่่� 9

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงาน
ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงาน

งบการเงิิ นรวม

หน่่ วย: ล้้ านบาท

2563

ค่่ าใช้้ จ่่ายเกี่่� ยวกัั บพนัั กงาน

2562

เปลี่่� ยนแปลง %

2,273

2,025

12.2%

11

7

57.1%

ค่่ าใช้้ จ่่ายเกี่่� ยวกัั บอาคารและอุุ ปกรณ์์

493

423

16.5%

ค่่ าภาษีี อากร

218

195

11.8%

ค่่ าใช้้ จ่่ายอื่่� น

284

345

-17.7%

3,279

2,995

9.5%

49.8%

58.3%

ค่่ าตอบแทนกรรมการ

รวมค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงาน
อัั ตราส่่ วนค่่ าใช้้ จ่่ายต่่ อรายได้้ (%)

ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงานเพิ่่� มขึ้้� นร้้ อยละ 9.5 จากปีี ก่่ อนเป็็ นจำำ �นวน 3,279 ล้้ านบาท ในปีี 2563 จากจำำ �นวน

2,995 ล้้ านบาท ในปีี 2562 ส่่ วนใหญ่่ เป็็ นผลมาจากค่่ าใช้้ จ่่ายเกี่่� ยวกัั บพนัั กงานเพิ่่� มขึ้้� นร้้ อยละ 12.2 จากปีี ก่่ อน

และค่่ าใช้้ จ่่ายเกี่่� ยวกัั บอาคารและอุุ ปกรณ์์ เพิ่่� มขึ้้� นร้้ อยละ 16.5 จากปีี ก่่ อน จากการทยอยเปิิ ดสาขาอย่่ างต่่ อเนื่่� อง
ในช่่ วงปีี 2562 ธนาคารมีี อััตราส่่ วนค่่ าใช้้ จ่่ายต่่ อรายได้้ (Cost-to-Income Ratio) อยู่่�ที่่� ร้้อยละ 49.8 ปรัั บตัั ว
ดีี ขึ้้� นจากปีี ก่่ อนหน้้ าที่่� ร้้อยละ 58.3 จากการบริิ หารค่่ าใช้้ จ่่ายอย่่ างเหมาะสมและมีี ประสิิ ทธิิ ภาพ
ผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ น
ผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ น

งบการเงิิ นรวม

หน่่ วย: ล้้ านบาท

2563

ผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
หนี้้� สูู ญ หนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ และขาดทุุ นจากการด้้ อยค่่ า
รวม

2562

เปลี่่� ยนแปลง %

1,738

-

N/A

-

1,254

N/A

1,738

1,254

38.6%

ธนาคารมีี การตั้้� งผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นจำำ �นวน 1,738 ล้้ านบาท ในปีี 2563 เพิ่่� มขึ้้� นจาก

ปีี 2562 จำำ �นวน 484 ล้้ านบาท หรืือร้้ อยละ 38.6 ตามนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยงอย่่ างรอบคอบเพื่่� อรองรัั บ

สถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโควิิ ด-19 และสภาพแวดล้้ อมในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จที่่� ยัังคงไม่่ แน่่ นอน
รวมถึึงการฟื้้� นตัั วของเศรษฐกิิ จที่่� ยัังคงเปราะบาง
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งบแสดงฐานะการเงิิ น

งบการเงิิ นรวม

หน่่ วย: ล้้ านบาท

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

เงิ นสดและรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ

8,042

4,889

64.5%

เงิ นลงทุ นสุ ทธิ

3,463

1,694

104.4%

66,823

48,488

37.8%

157

158

-0.6%

1,126

366

207.7%

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี

260

270

-3.7%

สิ นทรั พย์ อื่นสุ ทธิ

707

629

12.4%

รวมสิิ นทรัั พย์์

80,578

56,494

42.6%

เงิ นรั บฝาก

64,510

47,193

36.7%

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ

5,676

1,135

400.1%

หนี้ สิ นอื่ น

2,152

1,163

85.0%

72,338

49,491

46.2%

5,000

5,000

0.0%

38

36

5.6%

ก�ำไรสะสม

3,202

1,967

62.8%

รวมส่่ วนของเจ้้ าของ

8,240

7,003

17.7%

80,578

56,494

42.6%

เงิ นให้ สินเชื่อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บสุ ทธิ
ทรั พย์ สินรอการขายสุ ทธิ
อาคารและอุุ ปกรณ์์ สุุ ทธิิ

รวมหนี้้� สิิ น
ทุ นที่ ออกและช�ำระแล้ ว
องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้ าของ

รวมหนี้้� สิิ นและส่่ วนของเจ้้ าของ

เปลี่ ยนแปลง %

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี สิินทรัั พย์์ รวมจำำ �นวน 80,578 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� น 24,084 ล้้ านบาท คิิ ดเป็็ น

ร้้ อยละ 42.6 จากปีี ก่่ อน โดยส่่ วนใหญ่่ เป็็ นผลมาจากการเติิ บโตของธุุ รกิิ จ โดยมีี รายละเอีี ยดตามงบการเงิิ นดัั งนี้้�
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี ยอดสิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ 66,823 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� น

18,335 ล้้ านบาท คิิ ดเป็็ นร้้ อยละ 37.8 จากจำำ �นวน 48,488 ล้้ านบาท ณ สิ้้� นปีี 2562 อัั นเป็็ นผลมาจากการเติิ บโต
ของสิิ นเชื่่� อไมโครเอสเอ็็ มอีี และสิิ นเชื่่� อไมโครไฟแนนซ์์ ซึ่่� งเป็็ นธุุ รกิิ จหลัั กของธนาคาร
หนี้้� สิิ นและส่่ วนของเจ้้ าของ

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี หนี้้� สิิ นรวมจำำ �นวน 72,338 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� นจาก 49,491 ล้้ านบาท

ในปีี 2562 จำำ �นวน 22,847 ล้้ านบาท หรืือร้้ อยละ 46.2 โดยส่่ วนใหญ่่ เป็็ นการเพิ่่� มขึ้้� นจากเงิิ นฝากและรายการ
ระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ ที่่� เพิ่่� มขึ้้� น 17,317 ล้้ านบาท และ 4,541 ล้้ านบาท ตามลำำ �ดัับ

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นจำำ �นวน 8,240 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� นจาก 7,003 ล้้ านบาท
ในปีี 2562 จำำ �นวน 1,237 ล้้ านบาท หรืือร้้ อยละ 17.7 จากกำำ �ไรสุุ ทธิิ ของผลการดำำ �เนิิ นงาน 12 เดืือน

มูู ลค่่ าตามบัั ญชีี ของธนาคาร ณ สิ้้� นปีี 2563 คิิ ดเป็็ น 16.48 บาทต่่ อหุ้้�น (จำำ �นวนหุ้้�นสามัั ญ ณ สิ้้� นปีี 2563 มีี จำำ�นวน
500 ล้้ านหุ้้�น) เพิ่่� มขึ้้� นร้้ อยละ 17.6 จาก 14.01 บาทต่่ อหุ้้�น ณ สิ้้� นปีี 2562
เงิิ นรัั บฝาก

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี เงิิ นรัั บฝากจำำ �นวน 64,510 ล้้ านบาท เพิ่่� มขึ้้� นคิิ ดเป็็ นร้้ อยละ 36.7 จาก
ปีี 2562 โดยมีี อััตราส่่ วนเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อต่่ อเงิิ นรัั บฝากเท่่ ากัั บร้้ อยละ 106.80
เงิิ นกองทุุ นของธนาคารตามกฎหมาย

เงิิ นกองทุุ นตามกฎหมายทั้้� งสิ้้� น ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 อยู่่�ที่่� ร้้อยละ 13.21 ของสิิ นทรัั พย์์ เสี่่� ยง ซึ่่� งเป็็ น

ส่่ วนของเงิิ นกองทุุ นชั้้� นที่่� 1 ร้้ อยละ 12.17 และเงิิ นกองทุุ นชั้้� นที่่� 2 ร้้ อยละ 1.04 ธนาคารเชื่่� อมั่่� นว่่ าสถานะ

เงิิ นกองทุุ นของธนาคารเพีี ยงพอรองรัั บผลกระทบจากเหตุุ การณ์์ ที่่� ไม่่ คาดคิิ ดที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นได้้ โดยธนาคาร
มีี นโยบายรัั กษาระดัั บเงิิ นกองทุุ นให้้ สููงกว่่ าอัั ตราขั้้� นต่ำำ� �ตามนโยบายภายในของธนาคารที่่� ร้้อยละ 13.00
สิิ นทรัั พย์์ ด้้อยคุุ ณภาพ

ธนาคารมีี สิิ นเชื่่� อ ด้้ อยคุุ ณภาพ อยู่่�ที่่� ร้้ อ ยละ 2.73 ของสิิ นเชื่่� อ รวม ณ สิ้้� นปีี 2563 เทีี ยบกัั บร้้ อ ยละ 4.89

ณ สิ้้� นปีี 2562 อัั ตราส่่ วนค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญต่่ อสิิ นเชื่่� อด้้ อยคุุ ณภาพสำำ �หรัั บปีี 2563 เป็็ นจำำ �นวนร้้ อยละ 188.79
เทีี ยบกัั บร้้ อยละ 109.50 ณ สิ้้� นปีี 2562
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

1
ภาพรวมการบริิ หารความเสี่่� ยง
ในปีี ที่่� ผ่่านมาเศรษฐกิิ จไทยเผชิิ ญความท้้ าทายตลอดปีี จากการแพร่่ ระบาดของโควิิ ด-19 และมาตรการปิิ ดเมืือง

นัั บตั้้� งแต่่ เดืื อนเมษายน ซึ่่� งส่่ งผลกระทบให้้ กิิ จกรรมการท่่ องเที่่� ยวและการส่่ งออกหดตัั ว รวมถึึ งการชะลอ
การลงทุุ นและการบริิ โภคภาคเอกชนลดลง ส่่ งผลให้้ GDP ในไตรมาส 2 ปีี 2563 หดตัั ว 12.2% ซึ่่� งเป็็ นจุุ ดต่ำำ� �สุุด
ของปีี 2563

แม้้ ในไตรมาส 3 ปีี 2563 เศรษฐกิิ จไทยจะปรัั บตัั วดีี ขึ้้� นเล็็ กน้้อยหลัั งรัั ฐบาลผ่่ อนคลายมาตรการป้้ องกัั นการ

แพร่่ ระบาดของโควิิ ด-19 และกิิ จกรรมทางเศรษฐกิิ จปรัั บตัั วดีี ขึ้้� น แต่่ อย่่ างไรก็็ ตาม ต่่ างประเทศยัั งเผชิิ ญ

การแพร่่ ระบาดของโควิิ ด-19 ส่่ งผลให้้ มีีข้้ อจำำ �กัั ดในการรัั บนัั กท่่ องเที่่� ยวต่่ างชาติิ และเงื่่� อนไขที่่� ต้้ องคำำ �นึึ งถึึ ง
ความปลอดภัั ยจากการแพร่่ ระบาดของโควิิ ด-19 ทำำ �ให้้ นัักท่่ องเที่่� ยวเข้้ ามาเพีี ยงเล็็ กน้้อย

ขณะที่่� ในไตรมาส 4 ปีี 2563 ภาคการส่่ งออกปรัั บตัั วดีี ขึ้้� น แต่่ ยัังคงได้้ รัับแรงกดดัั นจากอุุ ปสงค์์ โลกที่่� เปราะบาง
และสถานการณ์์ เศรษฐกิิ จโลกที่่� ยัังคงมีี ความเสี่่� ยงสูู ง รวมทั้้� งความไม่่ แน่่ นอนทางการเมืื องในประเทศ ดัั งนั้้� น

ภาพการฟื้้� นตัั วในประเทศยัั งคงมีี ความไม่่ แน่่ นอนและมีี ความแตกต่่ างในแต่่ ละภาคส่่ วน ส่่ งผลให้้ ภาพรวมเศรษฐกิิ จ
ไทยทั้้� งปีี หดตัั วอย่่ างมากและส่่ งผลกระทบต่่ อกลุ่่�มลูู กค้้าของธนาคาร

ดัั งนั้้� น ธนาคารจึึ งมีี ความระมัั ดระวัั งในการปล่่ อยสิิ นเชื่่� อใหม่่ มากขึ้้� น และได้้ ออกมาตรการให้้ ความช่่ วยเหลืื อ

ลูู กค้้าทุุ กกลุ่่� ม ผ่่ านการพัั กชำำ�ระหนี้้� เงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ย การขยายเวลาผ่่ อนชำำ �ระ เพื่่� อลดปัั ญหาหนี้้� เสีี ยในอนาคต
ซึ่่� งธนาคารได้้ ติิดตามลูู กค้้าอย่่ างใกล้้ ชิิด และแม้้ สิ้้� นสุุ ดมาตรการให้้ ความช่่ วยเหลืือตามนโยบายของธนาคาร

แห่่ งประเทศไทย ธนาคารได้้ เข้้ าไปช่่ วยเหลืือลูู กค้้าเฉพาะรายที่่� ยัังคงมีี ปััญหา เช่่ น ธุุ รกิิ จที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการท่่ องเที่่� ยว
เป็็ นต้้ น

นอกจากนั้้� น ธนาคารยัั งได้้ ออกผลิิ ตภััณฑ์์ “สิิ นเชื่่� อ SME กล้้ าให้้ ” ซึ่่� งเป็็ นสิิ นเชื่่� อธุุ รกิิ จเพื่่� อผู้้�ประกอบการรายย่่ อย
Micro SME ช่่ วยลูู กค้้ าฟื้้� นฟูู ธุุ ร กิิ จหลัั งการแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด-19 รวมถึึ งขยายธุุ ร กิิ จให้้ เติิ บโตต่่ อไป

ซึ่่� งสอดคล้้ องกัั บพัั นธกิิ จและวิิ สััยทัั ศน์์ ของธนาคารในการเป็็ นธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อยที่่� ดีีที่่� สุุดในประเทศไทย
จากการพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ สิินเชื่่� อเพื่่� อผู้้�ประกอบการรายย่่ อย

ขณะเดีี ยวกัั นธนาคารยัั งให้้ ความสำำ �คัั ญในด้้ านการพัั ฒนาโครงสร้้ างส่่ วนของการสนัั บสนุุ น หรืือ 2nd Line of
Defense โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่� งโครงสร้้ างในการควบคุุ มคุุ ณภาพสิิ นเชื่่� อ ทั้้� งในส่่ วนของการปรัั บปรุุ งนโยบายสิิ นเชื่่� อ
(Underwriting Policy) โครงสร้้ างการติิ ดตามหนี้้� (Collection) และความเสี่่� ยงในด้้ านความปลอดภัั ยทางไซเบอร์์
(Cyber Resilience Framework) ในระดัั บมาตรฐานสากล เพื่่� อการบริิ หารจัั ดการความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดขึ้้� น

ทั้้� งนี้้� แผนการกำำ �กัั บดูู แลความเสี่่� ยงของธนาคารยัั งคงมุ่่� งเน้้ นพัั ฒ นาและสร้้ า งความแข็็ งแกร่่ ง ให้้ กัั บระบบ
บริิ ห ารความเสี่่� ยงในด้้ านต่่ างๆ อย่่ างเหมาะสมและครอบคลุุ มทุุ กด้้ าน รวมทั้้� งตอบสนองความท้้ าทายของ
คุุ ณภาพสิิ นเชื่่� อ ความพร้้ อมการตั้้� งสำำ �รองตามมาตรฐานทางบัั ญชีี ฉบัั บใหม่่ TFRS9 และแผนธุุ รกิิ จ โดยได้้ มีี

การกำำ �หนดกลยุุ ทธ์์ การบริิ หารให้้ มีีประสิิ ทธิิ ภาพ ด้้ วยการจัั ดรูู ปแบบองค์์ กรภายในกลุ่่�มงานบริิ หารความเสี่่� ยง
ที่่� ครอบคลุุ มความเสี่่� ยงทุุ กด้้าน โดยผ่่ านคณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยง และคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง

และการยึึ ดหลัั กธรรมาภิิ บาลที่่� ดีี มีี ระบบการรายงานติิ ดตามความเสี่่� ยง เครื่่� องมืื อจัั ดการ และกระบวนการ
เพื่่� อใช้้ ในการบริิ หารจัั ดการความเสี่่� ยงอย่่ างเหมาะสม

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ระบบการบริิ หารความเสี่่� ยงประกอบด้้ วยกระบวนการสำำ �คัั ญ 4 ประการ ดัั งนี้้�

1)	การระบุุ ความเสี่่� ยง (Risk Identification) ภาพรวมของการดำำ � เนิิ นธุุ ร กิิ จของธนาคารมีี ความเสี่่� ยง
หลัั กสำำ�คัั ญที่่� สามารถจำำ �แนกได้้ 8 ประเภท คืือ ความเสี่่� ยงด้้ านกลยุุ ทธ์์ ความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต ความเสี่่� ยง
ด้้ านสภาพคล่่ อง ความเสี่่� ยงด้้ านราคา ความเสี่่� ยงด้้ านการดำำ � เนิิ นงาน ความเสี่่� ยงที่่� เกี่่� ยวกัั บนโยบาย

กฎเกณฑ์์ ระเบีี ยบข้้ อบัั งคัั บของหน่่ วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้ อง ความเสี่่� ยงจากความไม่่ แน่่ นอนของสภาวะเศรษฐกิิ จ
และความเสี่่� ยงด้้ านความปลอดภัั ยทางไซเบอร์์

2)	การวัั ดความเสี่่� ยง (Risk Measurement) วิิ ธีีการและเครื่่� องมืือที่่� ใช้้ วััดความเสี่่� ยง ทั้้� งในเชิิ งคุุ ณภาพและ
เชิิ งปริิ มาณที่่� สอดคล้้ องเหมาะสม

3)	การติิ ดตามและควบคุุ มความเสี่่� ยง (Risk Monitoring and Control) ธนาคารควบคุุ มความเสี่่� ยง

ด้้ วยการกำำ �หนดความสามารถในการรัั บความเสี่่� ยง (Risk Tolerance) ที่่� เหมาะสม และสอดคล้้ องกัั บ
กลยุุ ทธ์์ ข องธนาคาร รวมถึึ งการกำำ � หนด Trigger เมื่่� อถึึ งระดัั บความเสี่่� ยงที่่� ใกล้้ ถึึ งเพดานความเสี่่� ยง
เพื่่� อวัั ตถุุประสงค์์ ในการกำำ �หนดมาตรการลดความเสี่่� ยง

4)	การรายงานความเสี่่� ยง (Risk Reporting) การรายงานความเสี่่� ยงจำำ �เป็็ นต้้ องมีี ความสม่ำำ� � เสมอ

ในการรายงานและมีี รููปแบบที่่� ผู้้�อ่่านสามารถเข้้ าใจและนำำ �ไปต่่ อยอดได้้ ง่่าย ธนาคารมีี การรายงานความเสี่่� ยง
ในรูู ป แบบ Dashboard ทั้้� งในระดัั บปฏิิ บัั ติิ การที่่� มีี รายละเอีี ยดในทุุ กมิิ ติิ และระดัั บผู้้� บริิ ห ารที่่� มีี การสรุุ ป
ประเด็็ นที่่� ครอบคลุุ มทุุ กด้้าน

2
โครงสร้้ างการกำำ �กัับดูู แลบริิ หารความเสี่่� ยง
หลัั กการสำำ �คัั ญที่่� ธนาคารใช้้ ในการบริิ หารความเสี่่� ยง คืือ การจัั ดโครงสร้้ างองค์์ กรและโครงสร้้ างคณะกรรมการ

ตลอดจนคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยต่่ างๆ เพื่่� อสร้้ างประสิิ ทธิิ ภาพในการทำำ �งานและเอื้้� อต่่ อการบริิ หารความเสี่่� ยง

ภายใต้้ เป้้ าหมายการขัั บเคลื่่� อนให้้ ธุุ รกิิ จสามารถเติิ บโตอย่่ างต่่ อเนื่่� องและสร้้ างผลตอบแทนอย่่ างมั่่� นคง
ในระยะยาว โดยกำำ �หนดหน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการ ดัั งนี้้�
คณะกรรมการธนาคาร

ทำำ �หน้้ าที่่� พิิจารณาอนุุ มัั ติินโยบาย กรอบการดำำ �เนิิ นการ และมาตรฐานด้้ านการบริิ หารความเสี่่� ยงทุุ กประเภทของ

ธนาคาร พร้้ อมกำำ �หนดกรอบความเสี่่� ยงและขอบเขตความเสี่่� ยง รวมถึึงดูู แลให้้ มีีระบบและกระบวนการบริิ หาร
ความเสี่่� ยงที่่� เหมาะสม ทั้้� งยัั งมีี ประสิิ ทธิิ ภาพตามเกณฑ์์ ที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนด
คณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยง

ทำำ �หน้้ าที่่� ให้้ คำำ �แนะนำำ �คณะกรรมการธนาคารเกี่่� ยวกัั บกรอบการกำำ �กัับดูู แลความเสี่่� ยงของธนาคาร รวบรวม

รายงานฐานะความเสี่่� ยง ดูู แลให้้ ผู้้� บริิ ห ารระดัั บสูู งปฏิิ บัั ติิ ตามนโยบายและกลยุุ ทธ์์ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ยง
รวมถึึ งระดัั บความเสี่่� ยงที่่� ยอมรัั บได้้ พร้้ อมทั้้� งทบทวน สอบทานความเพีี ยงพอและประสิิ ทธิิ ผลของนโยบาย

และกลยุุ ทธ์์ การบริิ หารความเสี่่� ยงโดยรวม ตลอดจนการบริิ หารความเสี่่� ยงของธนาคารครอบคลุุ มความเสี่่� ยง
ทุุ กประเภท รวมถึึงความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดขึ้้� นใหม่่
คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง

ทำำ �หน้้ าที่่� ดููแลและติิ ดตามนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยงให้้ สอดคล้้ องกัั บกลยุุ ทธ์์ ของธนาคาร ทบทวนนโยบาย

และระบบบริิ หารความเสี่่� ยงให้้ เพีี ยงพอ ตลอดจนวางกรอบการดำำ �เนิิ นการในการระบุุ ประเมิิ น ดูู แล และติิ ดตาม
ระดัั บความเสี่่� ยงของธนาคารให้้ อยู่่� ในระดัั บที่่� เหมาะสม รวมทั้้� งมีี หน้้ าที่่� ดูู แลและติิ ดตามหน่่ วยงานภายในที่่� มีี

หน้้ าที่่� รัั บผิิ ดชอบ ดำำ �เนิิ นการทบทวนนโยบายต่่ างๆ อย่่ างน้้ อยปีี ละครั้้� ง พร้้ อมเสนอแนะและแสดงความเห็็ น
เพื่่� อให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิ จารณาอนุุ มัั ติินโยบายเหล่่ านั้้� นในลำำ �ดัับต่่ อไป
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยงยัั งมีี หน้้ าที่่� ในการดูู แลติิ ดตามการดำำ �เนิิ นการของคณะกรรมการ

ชุุ ดย่่ อย ซึ่่� งอยู่่�ภายใต้้ ความดูู แลของคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง เช่่ น คณะกรรมการสิิ นเชื่่� อ คณะกรรมการ
หลัั กประกัั น เป็็ นต้้ น

คณะกรรมการบริิ หารสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น

ทำำ �หน้้ าที่่� ในการบริิ หารความเสี่่� ยงจากความเปลี่่� ยนแปลงของอัั ตราดอกเบี้้� ย ความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ อง รวมทั้้� ง
จัั ดการสภาพคล่่ องส่่ วนเกิิ นของธนาคารให้้ มีีประสิิ ทธิิ ภาพและสร้้ างผลตอบแทนสูู งสุุ ด คณะกรรมการบริิ หาร

สิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นยัั งคงมีี หน้้ าที่่� ที่่� ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการดูู แลความเสี่่� ยงเฉพาะด้้ าน
ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บราคาผ่่ านอนุุ กรรมการด้้ านราคา
คณะกรรมการตรวจสอบ

ทำำ �หน้้ าที่่� สอบทานประสิิ ทธิิ ภาพและความเพีี ยงพอของกระบวนการบริิ หารความเสี่่� ยง ระบบควบคุุ มภายใน
ตรวจสอบภายใน กระบวนการดำำ �เนิิ นงานและระบบรายงานทางการเงิิ น เพื่่� อให้้ ได้้ ตามมาตรฐานและระเบีี ยบ
ปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บธุุ รกิิ จสถาบัั นการเงิิ น
คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร

ทำำ �หน้้ าที่่� กำำ�กัับดูู แลการดำำ �เนิิ นงานและบริิ หารความเสี่่� ยงให้้ เป็็ นไปตามนโยบาย กลยุุ ทธ์์ แผนงาน กฎเกณฑ์์ ที่่�

เกี่่� ยวข้้ อง ด้้ วยอำำ �นาจอนุุ มัั ติิ ที่่� ได้้ รัั บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อาทิิ อำำ �นาจการอนุุ มัั ติิ ค่่ าใช้้ จ่่าย
อำำ �นาจตัั ดสิิ นใจที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการบริิ หารงานของธนาคาร โดยคณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หารยัั งมีี หน้้ าที่่� เสนอแนะและ
ให้้ ความเห็็ นเกี่่� ยวกัั บนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยงเพื่่� อให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิ จารณาอนุุ มัั ติิ

3
การบริิ หารความเสี่่� ยงและปัั จจัั ยความเสี่่� ยงที่่� สำำ�คัั ญ
ความเสี่่� ยงด้้ านกลยุุ ทธ์์ (Strategic Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านกลยุุ ทธ์์ คืือ ความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดจากการกำำ �หนดแผนกลยุุ ทธ์์ แผนดำำ �เนิิ นงาน และการนำำ �ไปปฏิิ บััติิ
ไม่่ เหมาะสมหรืือไม่่ สอดคล้้ องกัั บปัั จจัั ยภายในและสภาพแวดล้้ อมภายนอก อัั นส่่ งผลกระทบต่่ อรายได้้ เงิิ นกองทุุ น
หรืือการดำำ �รงอยู่่�ของกลุ่่�มธุุ รกิิ จทางการเงิิ นของธนาคาร

สำำ �หรัั บการนำำ �กรอบการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านกลยุุ ทธ์์ มาใช้้ ในกระบวนการจัั ดทำำ �แผนกลยุุ ทธ์์ มีีองค์์ ประกอบ

ได้้ แก่่ 1) การจัั ดทำำ � แผนกลยุุ ทธ์์ ทั้้� งระยะยาวและระยะสั้้� น 2) การติิ ดตามผลประกอบการเปรีี ย บเทีี ยบกัั บ
แผนกลยุุ ทธ์์ ที่่� วางไว้้ 3) การประเมิิ นผลในภาพรวมโดยคำำ �นึึ งถึึงปัั จจัั ยภายในและภายนอก 4) การปรัั บเปลี่่� ยน

และแก้้ ไขแผนกลยุุ ทธ์์ เพื่่� อให้้ สอดคล้้ องตามผลประกอบการและสถานการณ์์ ล่่ าสุุ ด ตลอดจนรายงานการบริิ หาร
ความเสี่่� ยงด้้ านกลยุุ ทธ์์ เสนอต่่ อผู้้�บริิ หารและคณะกรรมการที่่� เกี่่� ยวข้้ อง เพื่่� อสร้้ างความมั่่� นใจในการดำำ �เนิิ นงาน
ต่่ างๆ เป็็ นไปตามแผนกลยุุ ทธ์์ ที่่� วางไว้้

ความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต (Credit Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต หมายถึึง ความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดจากการที่่� ลููกค้้าหรืือคู่่�สััญญาไม่่ สามารถปฏิิ บััติิตามเงื่่� อนไข
และข้้ อตกลงตามสัั ญญา ซึ่่� งอาจเป็็ นเพราะลูู กหนี้้� หรืือคู่่�สััญญาประสบปัั ญหาทางการเงิิ นหรืือจงใจไม่่ ปฏิิ บัั ติิ

ตามสัั ญญา ส่่ งผลให้้ เกิิ ดความเสีี ยหายต่่ อธนาคาร โดยความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตครอบคลุุ มถึึ งผลิิ ตภัั ณฑ์์ ทาง
การเงิิ นทุุ กประเภท ทั้้� งธุุ รกรรมที่่� อยู่่�บนงบดุุ ล (On Balance Sheet) เช่่ น เงิิ นให้้ กู้้�ยืื ม เงิิ นเบิิ กเกิิ นบัั ญชีี ตั๋๋� วเงิิ น
ตลอดจนธุุ รกรรมนอกงบดุุ ล (Off Balance Sheet) เช่่ น หนัั งสืื อสัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นประเภทต่่ างๆ เป็็ นต้้ น

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ทั้้� งนี้้� ธนาคารมีี ความมุ่่�งมั่่� นในการรัั กษาสมดุุ ลระหว่่ างการเติิ บโตของสิิ นเชื่่� อและระดัั บความเสี่่� ยงให้้ อยู่่�ในระดัั บ
ที่่� ธนาคารยอมรัั บได้้ ท่่ามกลางความท้้ าทายจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิิ จทั้้� งภายในและภายนอกประเทศ

ส่่ งผลให้้ ธนาคารได้้ เพิ่่� มความระมัั ดระวัั งในการบริิ หารความเสี่่� ยง พร้้ อมทั้้� งยัั งคงดำำ �เนิิ นการต่่ อเนื่่� องในการร่่ วมมืือ
กัั บบรรษัั ทประกัั นสิิ นเชื่่� ออุุ ตสาหกรรมขนาดย่่ อม (บสย.) เพื่่� อบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต
สำำ �หรัั บหลัั กการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตที่่� สำำ�คัั ญของธนาคาร ประกอบด้้ วย

•	การกำำ �หนดให้้ กระบวนการด้้ านสิิ นเชื่่� อมีี การถ่่ วงดุุ ลอำำ �นาจ (Check and Balance) โดยจัั ดโครงสร้้ าง
องค์์ กรด้้ านการตลาด การวิิ เคราะห์์ ความเสี่่� ยง และผู้้�มีี อำำ�นาจอนุุ มัั ติิสิินเชื่่� อ ให้้ แยกออกจากกัั นอย่่ างชัั ดเจน

•	การกำำ �หนดระดัั บอำำ �นาจอนุุ มัั ติิให้้ เป็็ นไปตามระดัั บความเสี่่� ยง (Risk-based Authority)

•	การกำำ �หนดหลัั กเกณฑ์์ เพื่่� อใช้้ เป็็ นมาตรฐานในการอำำ �นวยสิิ นเชื่่� อภายใต้้ กรอบโครงการ (Product Programme)
ซึ่่� งครอบคลุุ มถึึงคุุ ณสมบัั ติิลููกค้้าเป้้ าหมาย เงื่่� อนไข วงเงิิ น หลัั กประกัั น เป็็ นต้้ น

•	การกำำ � หนดนโยบายในการรัั บ หลัั กประกัั น โดยแบ่่ งกลุ่่� มทรัั พ ย์์ สิิ นที่่� จะรัั บ เป็็ นหลัั กประกัั น สภาพคล่่ อง
และอัั ตราการรัั บหลัั กประกัั นที่่� เหมาะสม

การบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต–การรายงาน

หน่่ วยงานบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตรัับผิิ ดชอบการนำำ �เสนอรายงาน Risk Dashboard ต่่ อคณะกรรมการ

บริิ หารความเสี่่� ยงและคณะกรรมการธนาคารอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ โดยรายงานดัั งกล่่ าวจะกำำ �หนดตัั วชี้้� วััด (Risk

Indicators) ที่่� สำำ�คัั ญ และมีี การกำำ �หนดจุุ ด Trigger ในแต่่ ละตัั วชี้้� วััด พร้้ อมทั้้� งมีี การกำำ �หนดแผน Action Plan
เมื่่� อตัั วชี้้� วััดตัั วใดตัั วหนึ่่� งถึึงจุุ ด Trigger

รายงาน Risk Dashboard จะมีี ตััวชี้้� วััดที่่� บ่่งชี้้� คุุณภาพของสิิ นทรัั พย์์ เช่่ น โครงสร้้ างและคุุ ณภาพของสิิ นทรัั พย์์

การกระจุุ กตัั วด้้ านเครดิิ ต ความเพีี ยงพอของเงิิ นกัั นสำำ �รองค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ เป็็ นต้้ น รวมถึึงการรายงาน
ผลการประเมิิ นประสิิ ทธิิ ภ าพเครื่่� อ งมืื อบริิ ห ารความเสี่่� ยง การทดสอบภาวะวิิ กฤตความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต
(Stress Test) เพื่่� อประเมิิ นผลกระทบที่่� มีีต่่อเงิิ นกองทุุ น เป็็ นต้้ น
ความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ อง (Liquidity Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ อง หมายถึึ ง ความเสี่่� ยงที่่� ธนาคารอาจไม่่ สามารถชำำ �ระเงิิ นตามภาระผูู กพัั นเมื่่� อถึึ ง

กำำ �หนด เนื่่� องจากไม่่ สามารถเปลี่่� ยนสิิ นทรัั พย์์ เป็็ นเงิิ นสดได้้ หรืือไม่่ สามารถจัั ดหาเงิิ นทุุ นได้้ เพีี ยงพอ หรืือสามารถ
จัั ดหาเงิิ นทุุ นได้้ แต่่ ด้้ วยต้้ นทุุ นที่่� สูู งเกิิ นกว่่ าที่่� จะยอมรัั บได้้ ซึ่่� งอาจส่่ งผลกระทบต่่ อรายได้้ และเงิิ นกองทุุ นของ
ธนาคารทั้้� งในปัั จจุุ บัั นและอนาคต

ธนาคารนำำ �หลัั กเกณฑ์์ การดำำ �รงสิิ นทรัั พย์์ สภาพคล่่ อง เพื่่� อรองรัั บกระแสเงิิ นสดที่่� อาจไหลออกในภาวะวิิ กฤต

ทั้้� ง Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่่� อบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ าน
สภาพคล่่ อง อีี กทั้้� งธนาคารยัั งคงดำำ �เนิิ นการอย่่ างต่่ อเนื่่� องในการจัั ดทำำ �รายงาน Liquidity Risk Dashboard

ที่่� มีีการกำำ �หนดตัั วชี้้� วััด Risk Indicator และจุุ ด Trigger สำำ �หรัั บการติิ ดตามความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ องในแต่่ ละ
Risk Indicator จะมีี การจัั ดทำำ �แผน Action Plan ในกรณีี ที่่� ตััวชี้้� วััดได้้ ถึึ งจุุ ด Trigger ด้้ วย รายงานดัั งกล่่ าว
จะนำำ �เสนอให้้ กัับคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยงและคณะกรรมการบริิ หารอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

นอกจากนั้้� น นโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ องของธนาคารยัั งคงมุ่่�งเน้้ นการลงทุุ นในสิิ นทรัั พย์์

ที่่� มีี คุุ ณภาพและกระจายความเสี่่� ยงอย่่ างเหมาะสม ทั้้� งในส่่ วนของสิิ นทรัั พ ย์์ สภาพคล่่ องและแหล่่ งเงิิ นทุุ น

ในส่่ วนกระบวนการบริิ หารความเสี่่� ยง ธนาคารกำำ �หนดให้้ มีีการจัั ดระดัั บเตืือนภัั ยด้้ านสภาพคล่่ อง (Management
Action Triggers) เพื่่� อเป็็ นเครื่่� องมืื อในการส่่ งสัั ญญาณให้้ กัั บผู้้� บริิ หาร โดยบริิ หารควบคู่่�กัั บระบบเตืื อนภัั ย

ล่่ วงหน้้ า (Early Warning System) พร้้ อมทั้้� งได้้ จััดให้้ มีีแผนรองรัั บเหตุุ ฉุุกเฉิิ นด้้ านสภาพคล่่ อง (Contingency

Funding Plan) เพื่่� อกำำ �หนดขั้้� นตอนและเพิ่่� มประสิิ ทธิิ ภาพในการบริิ หารเมื่่� อเกิิ ดภาวะวิิ กฤตในตลาด ซึ่่� งมีี ผลต่่ อ
สภาพคล่่ องของธนาคาร
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ยิ่่� งไปกว่่ านั้้� นธนาคารยัั งได้้ กำำ �หนดให้้ มีี ตัั วบ่่ งชี้้� ความผิิ ดปกติิ ของสภาพคล่่ องทางการเงิิ นในระดัั บสัั ญญาณ

เตืือนภัั ยและระดัั บเพดานความเสี่่� ยง โดยการกำำ �หนดเพดานความเสี่่� ยงสภาพคล่่ อง (Liquidity Risk Limits)
ที่่� ครอบคลุุ มทั้้� งกรณีี สถานการณ์์ ปกติิ (Behavioral Scenario) และสถานการณ์์ ฉุุ กเฉิิ น (Stress Scenario)

เพื่่� อสะท้้ อนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปัั จจุุ บัั น รวมทั้้� งสามารถควบคุุ มความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ อง
ได้้ ทัันต่่ อเหตุุ การณ์์ ที่่� มีีการเปลี่่� ยนแปลง

นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ จัั ดทำำ �แผนรองรัั บเหตุุ ฉุุ กเฉิิ นเพื่่� อการบริิ หารสภาพคล่่ องเพื่่� อรองรัั บภาวะวิิ กฤตจาก

สภาพคล่่ องทั่่� วไปและภาวะวิิ กฤตที่่� ไม่่ มีีสััญญาณเตืือนภัั ยล่่ วงหน้้ า รวมทั้้� งแผนล่่ วงหน้้ ารองรัั บการเสริิ มสร้้ าง
ความมั่่� นคงและแก้้ ไขปัั ญหา (Recovery Plan) โดยกำำ �หนดสมมติิ ฐานที่่� อาจได้้ รัับผลกระทบจากการถอนเงิิ นฝาก
ของผู้้�ฝากเงิิ นในระดัั บต่่ างๆ กำำ �หนดวิิ ธีีการรองรัั บปัั ญหาสภาพคล่่ อง พร้้ อมกำำ �หนดรายละเอีี ยดการปฏิิ บััติิงาน
และผู้้�รัั บผิิ ดชอบในกรณีี เกิิ ดภาวะวิิ กฤตขึ้้� นอย่่ างชัั ดเจน

ความเสี่่� ยงด้้ านการเปลี่่� ยนแปลงของราคา (Market Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านการเปลี่่� ยนแปลงของราคา หมายถึึง ความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดจากการเคลื่่� อนไหวของอัั ตราดอกเบี้้� ย

อัั ตราแลกเปลี่่� ยน และราคาตราสารในตลาดเงิิ นและตลาดทุุ นที่่� มีีผลกระทบในทางลบต่่ อรายได้้ และเงิิ นกองทุุ น
ของธนาคาร

หากพิิ จารณาตามธุุ รกรรมของธนาคารในฐานะธนาคารเพื่่� อรายย่่ อย ซึ่่� งไม่่ มีีนโยบายในการทำำ �ธุุรกรรมบัั ญชีี

เพื่่� อการค้้ า ธนาคารจะมีี ความเสี่่� ยงด้้ านตลาดจากธุุ รกรรมในบัั ญชีี เพื่่� อการธนาคารที่่� มาจากการเปลี่่� ยนแปลง

ของอัั ตราดอกเบี้้� ยและราคาตราสารในระดัั บค่่ อนข้้ างต่ำำ� � รวมถึึงสิิ นเชื่่� อและเงิิ นฝากของธนาคารมีี การกระจาย
อายุุ ครบกำำ �หนดที่่� เหมาะสม ในส่่ วนของเงิิ นลงทุุ นส่่ วนใหญ่่ เป็็ นการลงทุุ นในตราสารหนี้้� รัั ฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ
เพื่่� อใช้้ ในการดำำ �รงสภาพคล่่ องตามกฎหมาย รวมทั้้� งมีี การบริิ หารจัั ดการที่่� ดีีอย่่ างใกล้้ ชิิด

ในการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านการเปลี่่� ยนแปลงของราคา ธนาคารกำำ �หนดนโยบายในการทำำ �ธุุรกรรมในบัั ญชีี เพื่่� อ
การธนาคาร รวมทั้้� งนโยบายในการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านสภาพคล่่ อง โดยมีี คณะกรรมการบริิ หาร คณะกรรมการ

บริิ หารสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น (ALCO) และคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง รัั บผิิ ดชอบในการกำำ �หนดนโยบาย
การทำำ �ธุุรกรรม การบริิ หารความเสี่่� ยง และติิ ดตามดูู แลความเสี่่� ยงเป็็ นรายเดืือนอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ โดยมีี การควบคุุ ม
ความเสี่่� ยง ด้้ วยการกำำ �หนดเพดานความเสี่่� ยงและระดัั บสัั ญญาณเตืือนภัั ย

นอกจากนี้้� ธนาคารยัั งได้้ จััดทำำ �รายงาน Repricing Gap เพื่่� อใช้้ ในการติิ ดตามความเสี่่� ยงด้้ านอัั ตราดอกเบี้้� ย
และประเมิิ นความอ่่ อนไหวต่่ อรายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดืือน
ข้้ างหน้้ า ภายใต้้ สมมติิ ฐานการเปลี่่� ยนแปลงของอัั ตราดอกเบี้้� ยร้้ อยละ 1-2 ของรายการสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น

ทุุ กประเภทตามระยะเวลา อีี กทั้้� งยัั งมีี การจำำ �ลองสถานการณ์์ การปรัั บเพิ่่� มหรืือลดอัั ตราดอกเบี้้� ย เพื่่� อบริิ หาร
รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ ให้้ มีีเสถีี ยรภาพ ไม่่ ว่่าทิิ ศทางดอกเบี้้� ยจะเพิ่่� มขึ้้� นหรืือลดลง
ความเสี่่� ยงด้้ านการดำำ �เนิิ นงาน (Operation Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านการดำำ �เนิิ นงาน หมายถึึง ความเสี่่� ยงที่่� จะเกิิ ดความเสีี ยหายอัั นเนื่่� องมาจากความไม่่ เพีี ยงพอ

หรืือความบกพร่่ องของกระบวนการปฏิิ บัั ติิ งานภายใน บุุ คลากร ระบบงานหรืือระบบเทคโนโลยีี สารสนเทศ
และเหตุุ การณ์์ หรืือปัั จจัั ยภายนอก ซึ่่� งอาจส่่ งผลกระทบต่่ อรายได้้ จากการดำำ � เนิิ นงานและเงิิ นกองทุุ นของ
ธนาคาร รวมถึึงความเสี่่� ยงด้้ านกฎหมาย เช่่ น ความเสี่่� ยงต่่ อการถูู กฟ้้ องร้้ องหรืือถูู กดำำ�เนิิ นคดีี ตามกฎหมาย
ถูู กทางการเปรีี ยบเทีี ยบปรัั บ เป็็ นต้้ น

ธนาคารดำำ �เนิิ นแผนงานในการปรัั บปรุุ งกระบวนการทำำ �งาน การนำำ �ระบบใหม่่ มาใช้้ เพื่่� อรองรัั บกฎหมายคุ้้�มครอง
ข้้ อมูู ลส่่ วนบุุ คคลที่่� มีี ผลบัั งคัั บใช้้ ในปีี 2563 นี้้� ซึ่่� งธนาคารได้้ วางแผนงาน รวมถึึ งการจัั ดตั้้� งคณะทำำ � งาน

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ที่่� รัับผิิ ดชอบเรื่่� องนี้้� โดยตรง มีี การจ้้ างที่่� ปรึึกษาที่่� มีีความรู้้�ความสามารถโดยตรงเพื่่� อเตรีี ยมความพร้้ อมให้้ กัับ
ธนาคาร

นอกจากนั้้� น ธนาคารยัั งคงดำำ �เนิิ นการอย่่ างต่่ อเนื่่� องในการจัั ดทำำ �รายงาน Operation Risk Dashboard เช่่ นเดีี ยว
กัั บรายงานความเสี่่� ยงด้้ านอื่่� นๆ ซึ่่� งรายงานดัั งกล่่ าวมีี การนำำ �เสนอต่่ อคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ยง

และคณะกรรมการบริิ หารอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ นอกเหนืื อจากรายงาน Operation Risk Dashboard ธนาคาร
ยัั งคงแนวทางในการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บััติิการด้้ วยเครื่่� องมืือต่่ างๆ ดัั งนี้้�

•	การประเมิิ นความเสี่่� ยงและการควบคุุ มด้้ วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA)
เป็็ นเครื่่� อ งมืื อที่่� ให้้ ทุุ กหน่่ วยงานนำำ �ไปใช้้ ในการระบุุ ประเมิิ นความเสี่่� ยง และประเมิิ นประสิิ ทธิิ ภ าพของ
การควบคุุ มความเสี่่� ยงของตนเอง เพื่่� อให้้ มีีการกำำ �หนดมาตรการควบคุุ มความเสี่่� ยงที่่� เหมาะสมและเพีี ยงพอ
ภายในหน่่ วยงาน

•	การจัั ดทำำ �ดัั ชนีี ชี้้� วัั ดความเสี่่� ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็็ นเครื่่� อ งมืื อที่่� ให้้ ทุุ กหน่่ วยงานใช้้

ในการติิ ดตามความเสี่่� ยง (Risk Monitoring) และรายงานความเสี่่� ยง (Risk Reporting) โดย KRIs จะทำำ �
หน้้ าที่่� เป็็ นสัั ญญาณเตืื อนภัั ยล่่ วงหน้้ า (Early Warning Signal) ที่่� จะช่่ วยให้้ หน่่ วยงานทราบถึึ งระดัั บ
ความเสี่่� ยงที่่� มีีอยู่่�ในช่่ วงเวลาหนึ่่� ง โดยอาศัั ยตัั วชี้้� วััดที่่� หน่่ วยงานกำำ �หนดขึ้้� น ซึ่่� งจะนำำ �ไปสู่่�การค้้ นหาสาเหตุุ

เพื่่� อป้้ องกัั นและ/หรืือแก้้ ไข รวมถึึงชี้้� โอกาสที่่� จะเกิิ ดความเสี่่� ยงในอนาคต เพื่่� อให้้ ธนาคารสามารถปรัั บตัั ว
และป้้ องกัั นความเสี่่� ยงได้้ ก่่อนที่่� ความเสี่่� ยงเหล่่ านั้้� นจะเกิิ ดขึ้้� นจริิ งและส่่ งผลเสีี ยต่่ อธนาคาร

•	การจัั ดการข้้ อมูู ลความเสีี ยหายและเหตุุ การณ์์ ผิิ ดปกติิ ที่่� เกิิ ดจากความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บัั ติิ การ (Incident

and Loss Management: ILM) โดยการกำำ �กัั บดูู แล ติิ ดตาม ตลอดจนส่่ งเสริิ ม ให้้ หน่่ วยงานต่่ างๆ

รายงานความเสีี ยหายและเหตุุ การณ์์ ผิิ ดปกติิ ที่่� เกิิ ดจากความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บัั ติิ การให้้ เป็็ นไปตามขั้้� นตอน

ที่่� กำำ�หนดอย่่ างถูู กต้้อง ครบถ้้ วน และทัั นเวลา ซึ่่� งจะสามารถลดผลกระทบจากความเสีี ยหายที่่� มีีต่่อการดำำ �เนิิ น
ธุุ รกิิ จของธนาคาร รวมทั้้� งมีี การนำำ �ข้้ อมูู ลจากการรายงานมาใช้้ ในการบริิ หารจัั ดการความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บััติิการ
ให้้ มีีประสิิ ทธิิ ภาพยิ่่� งขึ้้� น

การบริิ ห ารความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บัั ติิ การยัั งคงครอบคลุุ มถึึ งความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดจากปัั จจัั ยภายนอกที่่� ธนาคาร

ไม่่ สามารถควบคุุ มได้้ ธนาคารมีี การจัั ดทำำ �แผนรองรัั บการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จอย่่ างต่่ อเนื่่� อง (BCP) ให้้ ครอบคลุุ มทั้้� ง
ในส่่ วนของสำำ �นัั กงานใหญ่่ และสาขาของธนาคาร รวมทั้้� งมีี การทบทวนปรัั บปรุุ งแผนรองรัั บการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ

ให้้ มีีประสิิ ทธิิ ภาพมากขึ้้� นอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อให้้ สามารถรองรัั บเหตุุ การณ์์ ฉุุ กเฉิิ นต่่ างๆ ที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นในหลายรูู ปแบบ
และมีี ระดัั บความรุุ นแรงที่่� เพิ่่� มมากขึ้้� น

ตลอดจนการกำำ � หนดศูู นย์์ ปฏิิ บัั ติิ งานสำำ �รองเพิ่่� ม ขึ้้� นเพื่่� อ ความคล่่ องตัั วในการบริิ ห ารจัั ดการและมั่่� นใจได้้ ว่่ า

ในกรณีี ที่่� เกิิ ดเหตุุ ฉุุกเฉิิ น ธนาคารจะยัั งสามารถให้้ บริิ การแก่่ ลููกค้้าหรืือคู่่�ค้้ าของธนาคารได้้ อย่่ างต่่ อเนื่่� อง หรืือ
อย่่ างน้้ อยดำำ �เนิิ นการได้้ ใกล้้ เคีี ยงกัั บภาวะปกติิ หรืือกลัั บสู่่�การดำำ �เนิิ นการปกติิ ภายในเวลาที่่� เหมาะสม ซึ่่� งธนาคาร
มีี การทดสอบและทบทวนแผนดัั งกล่่ าวอย่่ างสม่ำำ� �เสมอเพื่่� อให้้ นำำ�ไปใช้้ ปฏิิ บััติิได้้ จริิ งและมีี ประสิิ ทธิิ ภาพ
ความเสี่่� ยงด้้ านการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์ คืื อ ความเสี่่� ยงอัั นเนื่่� องมาจากการปฏิิ บัั ติิ ที่่� ไม่่ เป็็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์์ ข้้ อบัั งคัั บ มาตรฐาน และแนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� บัั งคัั บใช้้ กัั บธุุ ร กรรมต่่ างๆ ของธนาคาร ซึ่่� งอาจทำำ � ให้้ เกิิ ด
ความเสีี ยหายทางการเงิิ น ความเสีี ยหายต่่ อชื่่� อเสีี ยง หรืือการถูู กทางการเข้้ าแทรกแซง

ธนาคารมีี หน้้ าที่่� ต้้องปฏิิ บััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ ของทางการและหน่่ วยงานกำำ �กัับดูู แล อาทิิ พระราชบัั ญญัั ติิ
ธุุ รกิิ จสถาบัั นการเงิิ น พระราชบัั ญญัั ติิหลัั กทรัั พย์์ และตลาดหลัั กทรัั พย์์ พระราชบัั ญญัั ติิป้้องกัั นและปราบปราม

การฟอกเงิิ น พระราชบัั ญญัั ติิป้้องกัั นและปราบปรามการสนัั บสนุุ นทางการเงิิ นแก่่ การก่่ อการร้้ ายและการแพร่่ ขยาย
อาวุุ ธที่่� มีีอานุุ ภาพทำำ �ลายล้้ างสูู ง พระราชบัั ญญัั ติิคุ้้� มครองข้้ อมูู ลส่่ วนบุุ คคล รวมถึึงประกาศและกฎเกณฑ์์ ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ธนาคารมีี หน่่ วยงานกำำ �กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ มีี หน้้ าที่่� รัับผิิ ดชอบในการให้้ คำำ�แนะนำำ � คำำ �ปรึึกษา เกี่่� ยวกัั บ
กฎหมาย กฎเกณฑ์์ และพัั ฒนาระบบการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์ ซึ่่� งรวมถึึ งการระบุุ

และประเมิิ นความเสี่่� ยง และการสอบทานการปฏิิ บััติิงานให้้ เป็็ นไปตามกฎเกณฑ์์ โดยมีี การรายงานผลต่่ อผู้้�บริิ หาร
และคณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยงอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

ความเสี่่� ยงด้้ านความไม่่ แน่่ นอนของสภาวะเศรษฐกิิ จ (Economy Risk)

ท่่ ามกลางสภาพเศรษฐกิิ จโดยรวมของประเทศในปีี 2563 ที่่� มีี สัั ญญาณการฟื้้� นตัั วจากการขยายตัั วอย่่ าง

ค่่ อยเป็็ นค่่ อยไป ส่่ งผลกระทบให้้ กลุ่่� มลูู กค้้าผู้้�ประกอบการรายเล็็ กและรายย่่ อยซึ่่� งเป็็ นกลุ่่�มลูู กค้้าหลัั กของธนาคาร
มีี ความสามารถในการชำำ � ระหนี้้� ที่่� ด้้ อยลง ด้้ วยเหตุุ นี้้� ธนาคารจึึ งตระหนัั กถึึ งความเสี่่� ยงด้้ านความไม่่ แน่่ นอน
ของสภาวะเศรษฐกิิ จ

แผนกำำ �กัับดูู แลความเสี่่� ยงของธนาคารยัั งคงมุ่่�งเน้้ นพัั ฒนาและสร้้ างความแข็็ งแกร่่ งให้้ กัับระบบบริิ หารความเสี่่� ยง
ในด้้ านต่่ างๆ อย่่ างเหมาะสมและครอบคลุุ มทุุ กด้้ าน รวมทั้้� งตอบสนองความท้้ าทายของคุุ ณภาพสิิ นเชื่่� อ
และแผนธุุ รกิิ จ ในการบริิ หารความเสี่่� ยงดัั งกล่่ าวธนาคารได้้ ดำำ �เนิิ นการสอบทานคุุ ณภาพสิิ นเชื่่� อของลูู กค้้ า

ทั้้� งในระดัั บรายลูู กค้้า รายอุุ ตสาหกรรม และรายพอร์์ ตโฟลิิ โอ เพื่่� อให้้ สามารถเจาะจงลูู กค้้าเฉพาะบุุ คคลที่่� มีีแนวโน้้ ม

ได้้ รัับผลกระทบและมีี แนวโน้้ มไม่่ สามารถจัั ดการกัั บผลกระทบทางเศรษฐกิิ จได้้ เพื่่� อหามาตรการในการช่่ วยเหลืือ
ได้้ ทัันท่่ วงทีี

ขณะเดีี ยวกัั นในภาพรวมธนาคารยัั งได้้ ดำำ�เนิิ นการทดสอบความสามารถในการจัั ดการผลกระทบในสภาวะวิิ กฤต
(Stress Test) เพื่่� อ ให้้ ทราบถึึ งความแข็็ งแกร่่ ง ของระดัั บเงิิ นทุุ น ระดัั บเงิิ นสำำ �รองค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ

ซึ่่� งกระบวนการดัั งกล่่ าวถืือเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของกระบวนการทดสอบที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนดให้้ ธนาคาร
ต้้ องปฏิิ บััติิตาม

ความเสี่่� ยงด้้ านความปลอดภัั ยทางไซเบอร์์ (Cybersecurity Risk)

ความเสี่่� ยงด้้ านความปลอดภัั ยทางไซเบอร์์ เป็็ นภัั ยคุุ กคามที่่� มาพร้้ อมกัั บความก้้ าวหน้้ าทางเทคโนโลยีี ที่่� ตอบสนอง

ได้้ ทุุกที่่� ทุุกเวลา ผ่่ านเครืือข่่ ายอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ที่่� มีีความซัั บซ้้ อนและหลากหลาย ซึ่่� งการเข้้ าถึึงเทคโนโลยีี ดัังกล่่ าว
ไม่่ มีี ข้้ อจำำ �กัั ดในด้้ านช่่ องทางการเข้้ าถึึ ง ด้้ วยวิิ ธีี การหรืือเทคโนโลยีี ที่่� หลากหลาย เช่่ น Mobile Application,

Omni-channel เป็็ นต้้ น ซึ่่� งปรากฏการณ์์ ดัั งกล่่ าวได้้ รัั บแรงหนุุ นจากพฤติิ กรรมผู้้� บริิ โภคที่่� มีี ความต้้ องการ

การเข้้ าถึึ งได้้ ทุุ กที่่� ทุุ กเวลา ส่่ งผลให้้ เกิิ ดช่่ องโหว่่ และความไม่่ ปลอดภัั ยทางไซเบอร์์ เมื่่� อช่่ องทางในการเข้้ าถึึ ง
มีี มากมายหลากหลาย ย่่ อมทำำ �ให้้ ช่่องโหว่่ และความเสี่่� ยงเพิ่่� มขึ้้� นเป็็ นเงาตามตัั ว

สำำ �หรัั บแผนการกำำ �กัับดูู แลความเสี่่� ยงด้้ านความปลอดภัั ยทางไซเบอร์์ คืือการนำำ �แผนงาน Cyber Resilience
Management Framework ที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทยแนะนำำ �มาปรัั บใช้้ กัับธนาคาร โดยแผนงานประกอบไปด้้ วย

1)	การกำำ �หนดแนวนโยบาย (Governance) จากส่่ วนงานการกำำ �หนดนโยบาย รวมถึึงการแจ้้ งให้้ หน่่ วยงาน
บริิ หารดัั งกล่่ าวทราบถึึงสถานะของโครงการ

2)	การประเมิิ นความเสี่่� ยง (Risk Identification) ทั้้� งในส่่ วนของฮาร์์ ดแวร์์ ซอฟต์์ แวร์์ และข้้ อมูู ลดาต้้ าเบส
ซึ่่� งจะประเมิิ นความเสี่่� ยงในทุุ กช่่ วงเวลา แม้้ แต่่ ในกรณีี ที่่� หมดอายุุ การใช้้ งานแล้้ ว (End of Life or
End of Support)

3)	การป้้ องกัั นและการตรวจสอบ (Protect & Detection) การตรวจสอบติิ ดตาม ทั้้� งโครงสร้้ างสถาปัั ตยกรรม
เครื่่� องมืือต่่ างๆ การตรวจสอบก่่ อนการนำำ �เทคโนโลยีี หรืือเครื่่� องมืือใหม่่ มาใช้้

4)	การตอบสนองและแผนฟื้้� นฟูู (Response & Recovery) แผนการบริิ หารจัั ดการเมื่่� อเกิิ ดเหตุุ
หรืือกรณีี ฉุุ กเฉิิ น

5)	การจัั ดการผู้้� ให้้ บริิ การภายนอก (Third-Party Management) การขยายขอบเขต Cyber Resilience
Management Framework ไปยัั งผู้้�ให้้ บริิ การภายนอกได้้ จััดทำำ �ในระดัั บมาตรฐานเดีี ยวกัั น

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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4
การดำำ �รงเงิิ นกองทุุ น
ธนาคารให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บการบริิ ห ารความเสี่่� ยงและการบริิ ห ารเงิิ นกองทุุ น เพื่่� อ ให้้ มีี ระดัั บเงิิ นกองทุุ นที่่� มีี

ความเหมาะสม เพีี ยงพอที่่� จะสนัั บสนุุ นกลยุุ ทธ์์ ทางธุุ รกิิ จและการขยายธุุ รกิิ จ รวมทั้้� งเพื่่� อปฏิิ บััติิตามหลัั กเกณฑ์์

ของทางการ โดยธนาคารมีี การประเมิิ นความเพีี ยงพอของเงิิ นกองทุุ นภายใต้้ สถานการณ์์ สมมติิ ต่่างๆ ทั้้� งใน
ภาวะปกติิ และภาวะวิิ กฤตอย่่ างสม่ำำ� � เสมอ เพื่่� อประกอบการวางแผนการดำำ � เนิิ นงานด้้ านเงิิ นกองทุุ นตาม

ความเหมาะสม ธนาคารมีี กระบวนการบริิ หารเงิิ นกองทุุ นที่่� สอดคล้้ องกัั บแผนกลยุุ ทธ์์ แผนธุุ รกิิ จของธนาคาร
รวมทั้้� งมีี กระบวนการประเมิิ น ติิ ดตาม และรายงานความเพีี ยงพอของเงิิ นกองทุุ นอย่่ างสม่ำำ� � เสมอต่่ อ
คณะกรรมการชุุ ดต่่ างๆ เพื่่� อให้้ การบริิ หารจัั ดการเงิิ นกองทุุ นเป็็ นไปอย่่ างมีี ประสิิ ทธิิ ภาพและประสิิ ทธิิ ผล
ตารางที่่� 1 เงิิ นกองทุุ นและอัั ตราส่่ วนเงิิ นกองทุุ นต่่ อสิิ นทรัั พย์์ เสี่่� ยง
31 ธัั นวาคม

31 ธัั นวาคม

2563

2562

เงิิ นกองทุุ นชั้้� นที่่� 1

7,235.91

6,115.50

เงิิ นกองทุุ นชั้้� นที่่� 2

621.95

478.20

เงิิ นกองทุุ นทั้้� งสิ้้� น

7,857.86

6,593.70

13.21

14.34

ล้้ านบาท

อัั ตราส่่ วนเงิิ นกองทุุ นทั้้� งสิ้้� นต่่ อสิิ นทรัั พย์์ เสี่่� ยง

ภายใต้้ หลัั กเกณฑ์์ Basel III

ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ � หนดให้้ ธนาคารต้้ องดำำ � รงเงิิ นกองทุุ นขั้้� นต่ำำ� �

ตามหลัั กเกณฑ์์ ของ Basel III Pillar 1 เพื่่� อรองรัั บสิิ นทรัั พย์์ เสี่่� ยง 3 ประเภท ได้้ แก่่ ความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต
ความเสี่่� ยงด้้ านตลาด และความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บัั ติิ การ และดำำ � รงอัั ตราส่่ วนเงิิ นกองทุุ นขั้้� นต่ำำ� �ร้้ อ ยละ 8.5
รวมเงิิ นกองทุุ นส่่ วนเพิ่่� มในส่่ วนของ Conservation Buffer ร้้ อ ยละ 2.5 รวมเท่่ ากัั บร้้ อ ยละ 11 โดย

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี อัั ตราส่่ วนเงิิ นกองทุุ นทั้้� งสิ้้� นต่่ อสิิ นทรัั พย์์ เสี่่� ยงเท่่ ากัั บร้้ อยละ 13.21
ซึ่่� งสูู งกว่่ าอัั ตราส่่ วนขั้้� นต่ำำ� �ที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนดไว้้ ที่่� ร้้อยละ 11

นอกจากเงิิ นกองทุุ น ธนาคารยัั งคงเสริิ มสร้้ างความแข็็ งแกร่่ งทางการเงิิ นจากนโยบายกัั นเงิิ นสำำ �รอง

จากการบริิ หารจัั ดการ (Management Overlay) เพื่่� อรองรัั บสถานการณ์์ ที่่� ส่่ งผลกระทบต่่ อเศรษฐกิิ จไทย
ซึ่่� งรวมถึึงสถานการณ์์ COVID-19 เพิ่่� มเติิ มจากเงิิ นสำำ �รองตามโมเดลผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
(Expected Credit Loss Model) ด้้ วย ณ วัั นที่่� 31 ธัั น วาคม 2563 ธนาคารมีี เงิิ นสำำ �รองส่่ วนเกิิ นจาก
การบริิ หารจัั ดการทั้้� งสิ้้� น 894.7 ล้้ านบาท

ตารางที่่� 2 เงิิ นสำำ �รองตามเกณฑ์์ และสำำ �รองส่่ วนเกิิ น
ล้้ านบาท
เงิิ นสำำ �รองตามเกณฑ์์
เงิิ นสำำ �รองส่่ วนเกิิ น
รวม เงิิ นสำำ �รองทั้้� งหมด
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31 ธัั นวาคม

31 ธัั นวาคม

2563

2562

2,713.9

1,671.3

894.7

1,040.9

3,608.6

2,712.2

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำำ �หนดค่่ าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้้ วย นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส (กรรมการอิิ สระ)

เป็็ นประธานกรรมการสรรหาและกำำ �หนดค่่ าตอบแทน Mr. Stephen Tirador Briones (กรรมการอิิ สระ) และ

Mr. Gaurav Malik (กรรมการที่่� ไม่่ เป็็ นผู้้� บริิ หาร) เพื่่� อสนัั บสนุุ นการปฏิิ บัั ติิ งานของคณะกรรมการธนาคาร
ตามแนวทางของธนาคารแห่่ งประเทศไทย กฎระเบีี ยบทางการ และกฎหมายอื่่� นที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ �หนดค่่ าตอบแทน มีี การประชุุ มรวมทั้้� งสิ้้� น 4 ครั้้� ง เพื่่� อปฏิิ บััติิหน้้ าที่่� ตาม
ขอบเขตความรัั บผิิ ดชอบที่่� กำำ�หนด สรุุ ปสาระสำำ �คัั ญได้้ ดัั งนี้้�
ด้้ านการสรรหา

1)	พิิ จารณากลั่่� นกรองรายชื่่� อผู้้�จะดำำ �รงตำำ �แหน่่ งกรรมการธนาคาร เพื่่� อแทนกรรมการที่่� ต้้องออกตามวาระ

ประจำำ �ปีี และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิิ จ ารณาให้้ ความเห็็ นชอบก่่ อนที่่� จะขออนุุ ญาตต่่ อธนาคาร
แห่่ งประเทศไทย

2)	พิิ จารณาการสรรหาบุุ คลากรเพื่่� อดำำ �รงตำำ �แหน่่ งผู้้�บริิ หาร ระดัั บผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จััดการ หรืือชื่่� อตำำ �แหน่่ งอื่่� น
ที่่� มีีระดัั บเทีี ยบเท่่ า โดยพิิ จารณาจากคุุ ณสมบัั ติิ ความรู้้� ประสบการณ์์ และความสามารถ รวมทั้้� งพิิ จารณา
ความเหมาะสมของอัั ตราผลตอบแทนให้้ เหมาะสมกัั บงานที่่� มอบหมาย และสามารถแข่่ งขัั นกัั บอุุ ตสาหกรรมได้้

3)	พิิ จารณาและให้้ คำำ�แนะนำำ �แผนสืื บทอดตำำ �แหน่่ งงาน (Succession Plan) ในตำำ �แหน่่ งงานหลัั กของธนาคาร
เพื่่� อให้้ การดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จสอดคล้้ องกัั บแผนกลยุุ ทธ์์ องค์์ กร

ด้้ านการพิิ จารณาค่่ าตอบแทน

1)	พิิ จ ารณานำำ � เสนอค่่ าตอบแทนที่่� เป็็ นธรรม สอดคล้้ องกัั บหน้้ าที่่� ความรัั บ ผิิ ดชอบ ผลประกอบการหรืือ

สถานะทางการเงิิ นของธนาคาร และเป็็ นไปตามหลัั กการกำำ �กัับดูู แลกิิ จการที่่� ดีี ให้้ กัับคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยที่่� คณะกรรมการธนาคารแต่่ งตั้้� ง ก่่ อนเสนอต่่ อคณะกรรมการธนาคาร
และที่่� ประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่� อพิิ จารณาอนุุ มัั ติิ

2)	พิิ จารณาแนวทางการจ่่ ายผลตอบแทน (โบนัั ส) ประจำำ �ปีี 2563 แก่่ พนัั กงาน โดยกำำ �หนดให้้ พิิ จารณา
จาก Corporate KPIs เป็็ นหลัั ก เพื่่� อนำำ �เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิ จารณาอนุุ มัั ติิ

3)	พิิ จารณาแนวทางประเมิิ นผลการปฏิิ บัั ติิ งานและการจ่่ ายผลตอบแทนประธานเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร

กรรมการผู้้�จััดการ และกรรมการที่่� มีีอำำ�นาจจัั ดการ ประจำำ �ปีี 2563 เพื่่� อนำำ �เสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ

ด้้ านอื่่� นๆ

พิิ จารณา กลั่่� นกรอง และให้้ คำำ�แนะนำำ �แนวทางการปรัั บโครงสร้้ างองค์์ กร เพื่่� อให้้ สอดคล้้ องกัั บกลยุุ ทธ์์ องค์์ กร

นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส

ประธานกรรมการสรรหาและกำำ �หนดค่่ าตอบแทน

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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โครงสร้างการถือหุ้น
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

จำำ �นวนทุุ นจดทะเบีียนและทุุ นชำำ �ระแล้้ ว

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารมีี ทุุนจดทะเบีี ยนจำำ �นวน 5,156,250,000 บาท แบ่่ งเป็็ นหุ้้�นสามัั ญจำำ �นวน

515,625,000 หุ้้�น มูู ลค่่ าที่่� ตราไว้้ หุ้้� นละ 10 บาท โดยเป็็ นทุุ นจดทะเบีี ยนชำำ �ระแล้้ วจำำ �นวน 5,000,000,000 บาท
แบ่่ งเป็็ นหุ้้�นสามัั ญจำำ �นวน 500,000,000 หุ้้�น
ใบสำำ �คัั ญแสดงสิิ ทธิิ

ธนาคารมีี การออกใบสำำ �คัั ญแสดงสิิ ทธิิ ซื้้�อหุ้้�นสามัั ญเพิ่่� มทุุ นของธนาคาร จำำ �นวน 15,625,000 หน่่ วย
นโยบายการจ่่ ายเงิิ นปัั นผล

การจ่่ ายเงิิ นปัั นผลของธนาคารต้้ องเป็็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่่ งประเทศไทย และตามที่่� กฎหมายและ
ข้้ อบัั งคัั บธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) กำำ �หนดเรื่่� องการจ่่ ายเงิิ นปัั นผลของธนาคารไว้้ ดัั งนี้้�

“ข้้ อ 48. การจ่่ ายเงิิ นปัั นผลจากเงิิ นประเภทอื่่� นนอกจากเงิิ นกำำ � ไรจะกระทำำ �มิิ ได้้ ในกรณีี ที่่� บริิ ษัั ทยัั งมีี ยอด
ขาดทุุ นสะสมอยู่่� ห้้ ามจ่่ ายเงิิ นปัั นผล เงิิ นกำำ �ไรส่่ วนที่่� เหลืื อจากการจ่่ ายเงิิ นปัั นผลให้้ จัั ดสรรเงิิ นสำำ �รองต่่ างๆ

ได้้ ตามแต่่ คณะกรรมการจะเห็็ นสมควร คณะกรรมการอาจจ่่ ายเงิิ นปัั นผลระหว่่ างกาลให้้ แก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้� นได้้ เป็็ น
ครั้้� งคราว เมื่่� อเห็็ นว่่ าบริิ ษััทมีี กำำ �ไรสมควรพอที่่� จะทำำ �เช่่ นนั้้� น และเมื่่� อได้้ จ่่ ายปัั นผลแล้้ วให้้ รายงานให้้ ที่่� ประชุุ ม
ทราบในคราวต่่ อไป

การจ่่ ายเงิิ นปัั นผลนั้้� นให้้ กระทำำ �ภายใน 1 (หนึ่่� ง) เดืือน นัั บแต่่ วัันที่่� ประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือคณะกรรมการลงมติิ โดยให้้
แจ้้ งเป็็ นหนัั งสืื อไปยัั งผู้้�ถืือหุ้้�นและให้้ โฆษณาคำำ �บอกกล่่ าวการจ่่ ายเงิิ นปัั นผลนั้้� นในหนัั งสืื อพิิ มพ์์ ด้้วย”
นโยบายการจ่่ ายเงิิ นปัั นผลของบริิ ษััทย่่ อย

การจ่่ ายเงิิ นปัั นผลเป็็ นไปตามข้้ อบัั งคัั บของ บริิ ษััท ไทยไมโคร ดิิ จิิทัั ล โซลูู ชั่่� นส์์ จำำ �กััด ดัั งนี้้�
“ข้้ อ 18. การจ่่ ายเงิิ นปัั นผลทุุ กคราว บริิ ษััทต้้ องจัั ดสรรเงิิ นไว้้ เป็็ นสำำ �รองอย่่ างน้้ อยหนึ่่� งในยี่่� สิิบของเงิิ นกำำ �ไรสุุ ทธิิ

ซึ่่� งบริิ ษััททำำ �มาหาได้้ จากกิิ จการของบริิ ษััท จนกว่่ าทุุ นสำำ �รองนั้้� นจะมีี จำำ�นวนถึึงหนึ่่� งในสิิ บของจำำ �นวนทุุ นของบริิ ษััท
หรืือมากกว่่ านั้้� น”
ผูุ้้��ถืื อหุ้้�นรายใหญ่่

รายชื่่� อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ของธนาคาร 6 ลำำ �ดัับแรก ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 มีี ดัังนี้้�
รายชื่่� อผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ร้้ อยละ

1. บริิ ษััท วีี เอ็็ น บีี โฮลดิ้้� ง จำำ �กััด

59.97

2. OCA Investment Holdings I Pte. Ltd.

25.00

3. บริิ ษััท ไทยประกัั นชีี วิิต จำำ �กััด (มหาชน)

11.83

4. นายวีี รเวท ไชยวรรณ

2.36

5. นางมิิ จิิตรา กุุ นารา

0.83

6. บริิ ษััท นครปฐมการเคหะ จำำ �กััด

0.01
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

โครงสร้้ างคณะกรรมการธนาคาร

3.	ดูู แลให้้ ธนาคารมีี การปฏิิ บัั ติิ งานอย่่ างถูู กต้้ องตามกฎหมาย

โดยกรรมการผู้้�จััดการต้้ องนำำ �เสนอการปรัั บปรุุ งเปลี่่� ยนแปลง

คณะกรรมการธนาคารมีี หน้้ าที่่� รัั บ ผิิ ดชอบสูู งสุุ ดในการบริิ ห าร

ในประกาศและกฎหมายที่่� เกี่่� ยวข้้ อง รวมทั้้� งหนัั งสืื อเวีี ยน

กิิ จการธนาคาร ภายใต้้ ข้้อกำำ �หนดตามข้้ อบัั งคัั บธนาคาร นโยบาย

ต่่ างๆ ต่่ อที่่� ประชุุ มคณะกรรมการธนาคารทัั นทีี ที่่� ได้้ รัั บจาก

ธนาคาร และหลัั กเกณฑ์์ ของธนาคารแห่่ งประเทศไทย รวมถึึ ง
หน่่ วยงานทางการที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

ทางการ และต้้ องรายงานเกี่่� ยวกัั บการกระทำำ �ค วามผิิ ดใน

1. คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ โดยกรรมการต้้ อง

ข้้ อกฎหมาย หรืือระเบีี ยบปฏิิ บัั ติิ ทั้้� งปวง เสนอต่่ อที่่� ประชุุ ม
เร่่ งหาทางแก้้ ไขมิิ ให้้ เกิิ ดการกระทำำ �ผิิดอีี กต่่ อไป

4.	จัั ดให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่� ธนาคารทำำ �การวิิ เคราะห์์ สถานะของลูู กหนี้้� สิินเชื่่� อ

ธนาคารมีี นายวานิิ ช ไชยวรรณ เป็็ นที่่� ปรึึกษาคณะกรรมการ

และภาระผูู กพัั น ต่่ างๆ นำำ � เสนอต่่ อที่่� ประชุุ มคณะกรรมการ

ธนาคาร ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 คณะกรรมการธนาคาร

ธนาคารอย่่ างสม่ำำ� � เสมอ และกรณีี ที่่� ลูู กหนี้้� ประสบปัั ญหา

ประกอบด้้ วย กรรมการจำำ �นวน 8 คน ดัั งรายชื่่� อต่่ อไปนี้้�

ต้้ องกำำ �หนดแนวทางการแก้้ ไข รวมทั้้� งติิ ดตามความคืืบหน้้ า

1.

นายสามารถ บูู รณวัั ฒนาโชค	ประธานกรรมการ

3.

นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส	กรรมการอิิ สระ

5.	ติิ ดตามผลการตรวจสอบ คำำ �สั่่� งการของธนาคารแห่่ ง

นายศุุ ภชัั ย สุุ ขะนิิ นทร์์ 		กรรมการอิิ สระ

ตลอดจนผู้้�ตรวจสอบกิิ จการภายในทุุ กครั้้� ง รวมถึึ งกำำ �ชัั บ

2.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

เป็็ นประจำำ �

นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ		กรรมการอิิ สระ

ประเทศไทย และรายงานต่่ างๆ ของผู้้� สอบบัั ญชีี ภายนอก

นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส		กรรมการอิิ สระ

ให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ ตามคำำ �สั่่� งการหรืือแก้้ ไขข้้ อผิิ ดพลาดอย่่ าง

นายกัั วราฟ มาลิิ ค		กรรมการ

เคร่่ งครัั ด

นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย	กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร

6.	ศึึกษาและทำำ �ความเข้้ าใจในบทบาท หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ		กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร

ในฐานะกรรมการ ตามที่่� บัั ญญัั ติิ ไว้้ ในพระราชบัั ญญัั ติิ

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร
นางสาวพัั ฒนจิิ ตต์์ วรพิิ สิิษฐ์์

กำำ � หนดแนวความผิิ ดเกี่่� ยวกัั บห้้ างหุ้้� นส่่ วนจดทะเบีี ยน

เลขานุุ การ

ห้้ างหุ้้�นส่่ วนจำำ �กััด บริิ ษััทจำำ �กััด สมาคมและมูู ลนิิ ธิิ พ.ศ. 2499

หมายเหตุุ นายสามารถ บูู รณวัั ฒนาโชค พ้้ นจากตำำ �แหน่่ งประธานกรรมการ
		ด้้ วยเหตุุ ถึึ งแก่่ กรรม มีี ผลตั้้� งแต่่ วัันที่่� 24 สิิ งหาคม 2563

ประมวลกฎหมายแพ่่ งพาณิิ ชย์์ พระราชบัั ญญัั ติิ บริิ ษัั ท

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

กฎหมาย ประกาศ และหนัั งสืื อเวีี ยนที่่� เกี่่� ยวข้้ องที่่� มีี ใช้้ อยู่่�

มหาชนจำำ �กััด พระราชบัั ญญัั ติิธุุรกิิ จสถาบัั นการเงิิ น พ.ศ. 2551
ในปัั จจุุ บัั นและในอนาคต

ในฐานะตัั วแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการของธนาคารมีี อำำ�นาจ
และหน้้ าที่่� ตามข้้ อบัั งคัั บของธนาคารข้้ อ 31 และตามประกาศ

7.	กำำ � หนดทิิ ศทางและเป้้ าหมายเชิิ งกลยุุ ทธ์์ ในภาพรวมของ

ซึ่่� งแบ่่ งหน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการเป็็ น

ความเสี่่� ยงที่่� ดีี แผนงาน และงบประมาณของธนาคารตามที่่�

ธนาคาร รวมทั้้� งพิิ จารณาอนุุ มัั ติิ นโยบาย กรอบกำำ �กัับดูู แล

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย เรื่่� องธรรมาภิิ บาลของสถาบัั นการเงิิ น

ฝ่่ ายจัั ดการเสนอ โดยคำำ �นึึ งถึึงการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จอย่่ างยั่่� งยืืน

2 ส่่ วน ได้้ แก่่ ส่่ วนที่่� เป็็ นหน้้ าที่่� ความรัั บ ผิิ ดชอบหลัั ก และหน้้ าที่่�

8.	กำำ �กัับควบคุุ มดูู แลให้้ มีีการบริิ หารงานตามนโยบายที่่� กำำ�หนดไว้้

ความรัั บผิิ ดชอบเฉพาะ

อย่่ างมีี ประสิิ ทธิิ ภาพและประสิิ ทธิิ ผ ล เป็็ นไปตามกฎหมาย

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบหลัั กของคณะกรรมการธนาคาร

วัั ตถุุประสงค์์ ข้้ อบัั งคัั บของธนาคาร และมติิ ที่่� ประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�น

9.	จัั ดให้้ มีีบทบัั ญญัั ติิเกี่่� ยวกัั บจรรยาบรรณทางธุุ รกิิ จ จริิ ยธรรม

1.	กำำ � หนดนโยบายการดำำ � เนิิ นงานของธนาคาร ติิ ดตามฐานะ

ทางธุุ รกิิ จ จริิ ยธรรมของกรรมการ ผู้้� บริิ หาร และพนัั กงาน

และผลการดำำ � เนิิ นงานอย่่ างใกล้้ ชิิ ด โดยจัั ดให้้ เจ้้ าหน้้ าที่่�

เพื่่� อเป็็ นแนวทางปฏิิ บััติิภายในองค์์ กร

ผู้้�ปฏิิ บััติิงานนำำ �ข้้อมูู ลสำำ �คัั ญเกี่่� ยวกัั บฐานะและการดำำ �เนิิ นงาน

10.	ติิ ดตามการดำำ � เนิิ นกิิ จการของธนาคารตลอดเวลา เพื่่� อ ให้้

ของธนาคารทุุ กด้้าน เสนอต่่ อที่่� ประชุุ มคณะกรรมการธนาคาร
อย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

มั่่� นใจว่่ ากรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หารและฝ่่ ายจัั ดการดำำ �เนิิ นกิิ จการ
ตามกฎหมายและนโยบายที่่� วางไว้้

2.	กำำ �หนดขอบเขตการมอบอำำ �นาจแก่่ กรรมการ อนุุ กรรมการ

และเจ้้ าหน้้ าที่่� ธนาคารระดัั บต่่ างๆ ในเรื่่� องเกี่่� ยวกัั บการควบคุุ ม

11.	ดูู แลให้้ เกิิ ดความมั่่� นใจว่่ า ฝ่่ ายจัั ดการมีี ความสามารถใน

ภาระผูู กพััน การซื้้� อขายทรัั พย์์ สิิน และการทำำ �นิิติิ กรรมต่่ างๆ

ในการจัั ดการที่่� มีี คุุ ณสมบัั ติิ เหมาะสม มีี แผนการสืื บทอด

การจัั ดการงานของธนาคาร รวมถึึ งการแต่่ งตั้้� งผู้้�มีี อำำ�นาจ

ภายใน การพิิ จารณาสิิ นเชื่่� อ การวิิ เคราะห์์ ความเสี่่� ยง การก่่ อ

ตำำ �แหน่่ งสำำ �หรัั บผู้้�บริิ หารระดัั บสูู ง

ในระดัั บที่่� เหมาะสมและรัั ดกุุ ม เพื่่� อป้้ องกัั นไม่่ ให้้ เกิิ ดความเสีี ยหาย
แก่่ ธนาคาร ผู้้�มีี ส่่วนได้้ เสีี ย และประชาชน
รายงานประจำำ �ปีี 2563

67

12.	ดูู แ ล ใ ห้้ ฝ่่ า ย จัั ด กา ร ร า ย งา น เ รื่่� อ ง สำำ � คัั ญ ขอ ง ธ นา คา ร

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

ต่่ อคณะกรรมการธนาคาร

1. สอบทานรายงานทางการเงิิ นของธนาคาร ให้้ มีีการเปิิ ดเผย
ข้้ อมูู ลอย่่ างเพีี ยงพอและถูู กต้้องครบถ้้ วน

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร

2. สอบทานระบบการควบคุุ มภายในและการตรวจสอบภายใน

1.	ดูู แลให้้ ฝ่่ายจัั ดการกำำ �หนดนโยบาย กระบวนการ และควบคุุ ม

ของธนาคารให้้ มีีความเหมาะสมและมีี ประสิิ ทธิิ ผล

การบริิ หารความเสี่่� ยงทุุ กประเภท ซึ่่� งคณะกรรมการธนาคาร

3. สอบทานการบริิ หารของธนาคารให้้ เป็็ นไปตามระเบีี ยบ

ต้้ องทำำ �หน้้ าที่่� อนุุ มัั ติินโยบายและทบทวนกลยุุ ทธ์์ การปฏิิ บััติิจริิ ง

ข้้ อบัั งคัั บภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิิ ชย์์

อย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

2.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ บทบาทหน้้ าที่่� ของคณะกรรมการชุุ ดย่่ อย

4.

ตลอดจนการเปลี่่� ยนแปลงองค์์ ประกอบ ซึ่่� งครอบคลุุ มถึึ ง

การเปลี่่� ยนแปลงที่่� มีี นัั ยสำำ �คัั ญต่่ อการปฏิิ บัั ติิ งานของ

คำำ �สั่่� งและคำำ �แนะนำำ �ของธนาคารแห่่ งประเทศไทย

สอบทานระบบการบริิ หารความเสี่่� ยงของธนาคาร และส่่ งเสริิ ม
ให้้ พนัั กงานที่่� เกี่่� ยวข้้ องมีี ความรู้้�ความเข้้ าใจในเทคนิิ คและ
วิิ ธีีการในการบริิ หารความเสี่่� ยง

คณะกรรมการชุุ ดย่่ อยต่่ างๆ ที่่� ได้้ แต่่ งตั้้� งขึ้้� น

5.	พิิ จารณาคัั ดเลืื อก กำำ �หนดค่่ าธรรมเนีี ยมวิิ ชาชีี พ และเสนอ

3.	ดูู แลให้้ ธนาคารกำำ � หนดนโยบายเกี่่� ยวกัั บการให้้ สิิ นเชื่่� อและ

แต่่ งตั้้� งผู้้�สอบบัั ญชีี ของธนาคาร พร้้ อมทั้้� งให้้ สิิทธิิ ความเป็็ นอิิ สระ

การลงทุุ นแก่่ บุุคคลที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บธนาคาร

ในการปฏิิ บััติิงานของผู้้�สอบบัั ญชีี

4.	ดูู แลให้้ มีี กระบวนการในการจัั ดส่่ งรายงานจากผู้้� สอบบัั ญชีี

6. อนุุ มัั ติิ และทบทวนแผนงานของสายงานตรวจสอบภายใน

ภายนอก และข้้ อคิิ ดเห็็ นจากฝ่่ ายจัั ดการของธนาคาร

ตลอดจนนโยบายและกฎบัั ตร

ต่่ อคณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่่ ายจัั ดการของธนาคาร

7.	พิิ จารณาผลการปฏิิ บัั ติิ งานของสายงานตรวจสอบภายใน

อาจต้้ องชี้้� แจงต่่ อคณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการ

และรายงานต่่ อคณะกรรมการธนาคาร เพื่่� อ ให้้ คำำ � แนะนำำ �

จัั ดส่่ งรายงานเกิิ ดความล่่ าช้้ ามาก

หรืื อปรัั บปรุุ งแก้้ ไขข้้ อบกพร่่ องในการปฏิิ บัั ติิ งาน หรืื อ

5.	จัั ดให้้ มีีการถ่่ วงดุุ ลอำำ �นาจของฝ่่ ายจัั ดการและ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น

การบริิ หารงานของฝ่่ ายงานต่่ างๆ เพื่่� อมิิ ให้้ เกิิ ดความเสีี ยหาย

รายใหญ่่ ให้้ อยู่่� ในระดัั บที่่� เหมาะสม โดยให้้ ความสำำ �คัั ญต่่ อสัั ดส่่ วน

กัั บธนาคาร

หรืือจำำ �นวนกรรมการอิิ สระในคณะกรรมการของธนาคาร

8.	พิิ จารณาการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลของธนาคารเกี่่� ยวกัั บรายการ

6.	ดูู แลให้้ มีีกระบวนการจัั ดส่่ งข้้ อมูู ล เพื่่� อให้้ คณะกรรมการธนาคาร

ที่่� เกี่่� ยวโยงกัั บผู้้� บริิ ห าร หรืือรายการที่่� อาจมีี ความขัั ดแย้้ ง

ได้้ รัับข้้ อมูู ลจากฝ่่ ายจัั ดการอย่่ างเพีี ยงพอ สำำ �หรัั บการปฏิิ บััติิ
ตามอำำ �นาจ หน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบได้้ อย่่ างสมบูู รณ์์

9.

7.	กำำ �หนดอำำ �นาจหน้้ าที่่� ของประธานเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร กรรมการ

ผู้้�จััดการ ตลอดจนการออกระเบีี ยบ คำำ �สั่่� ง คู่่�มืือการปฏิิ บััติิงาน

ทางผลประโยชน์์ ให้้ มีีความโปร่่ งใสและครบถ้้ วน

ให้้ ความเห็็ นชอบการบรรจุุ แต่่ งตั้้� ง โยกย้้ าย รวมทั้้� งพิิ จารณา
ผลการปฏิิ บัั ติิ งาน และผลตอบแทนของหัั วหน้้ าสายงาน
ตรวจสอบภายใน

ประกาศ และจัั ดทำำ �หนัั งสืื อมอบอำำ �นาจแจ้้ งแก่่ บุุคคลภายนอก

10.	กำำ � หนดโครงสร้้ า งและอัั ตรากำำ �ลัั งของสายงานตรวจสอบ

8.	กำำ � หนดให้้ กรรมการต้้ องเข้้ าร่่ วมประชุุ มอย่่ างน้้ อยที่่� สุุ ด

11.	จัั ดทำำ � รายงานการกำำ �กัั บดูู แลกิิ จการของคณะกรรมการ

ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

ภายใน

ร้้ อยละ 75 ของจำำ �นวนครั้้� งของการประชุุ มที่่� จััดขึ้้� นในแต่่ ละปีี

ตรวจสอบ และเปิิ ดเผยไว้้ ในรายงานประจำำ �ปีี ของธนาคาร

ในช่่ วงที่่� กรรมการดำำ �รงตำำ �แหน่่ งอยู่่�

12. รายงานต่่ อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่่� อดำำ � เนิิ นการ

9. แต่่ งตั้้� งคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยอื่่� นๆ ตามความเหมาะสมและ

ปรัั บปรุุ งแก้้ ไขภายในเวลาที่่� คณะกรรมการตรวจสอบ

ความจำำ �เป็็ นของธนาคาร เพื่่� อช่่ วยดูู แลระบบบริิ หารจัั ดการ

เห็็ นสมควร ในกรณีี ที่่� คณะกรรมการตรวจสอบพบหรืือมีี

ให้้ เป็็ นไปตามนโยบายที่่� กำำ�หนดไว้้ เช่่ น คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร

ข้้ อสงสัั ยว่่ ามีี รายการหรืือการกระทำำ �ที่่� ทุุจริิ ต หรืือการฝ่่ าฝืื น

เป็็ นต้้ น

กฎหมายว่่ าด้้ วยธุุ รกิิ จสถาบัั นการเงิิ น กฎหมายว่่ าด้้ วย
หลัั กทรัั พย์์ และตลาดหลัั กทรัั พย์์ ข้้ อกำำ �หนดของตลาดหลัั กทรัั พย์์

2. คณะกรรมการชุุ ดย่่อยที่่� แต่่ งตั้้� งโดยคณะกรรมการธนาคาร

ข้้ อกำำ � หนดของธนาคารแห่่ งประเทศไทย หรืือกฎหมายอื่่� น

ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บธุุ รกิิ จของสถาบัั นการเงิิ นและหลัั กทรัั พย์์ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ

กฎหมายอื่่� นๆ หากคณะกรรมการของธนาคารหรืือผู้้�บริิ หาร

ประกอบด้้ วย กรรมการ 3 คน ดัั งนี้้�
1.

นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ		ประธาน

3.

นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส		กรรมการ

2.

ไม่่ ดำำ�เนิิ นการให้้ มีีการปรัั บปรุุ งแก้้ ไขภายในเวลาที่่� คณะกรรมการ

ตรวจสอบกำำ �หนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้้ องเปิิ ดเผย

นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส	กรรมการ
นายรงค์์ หิิ รััญพานิิ ช		

การกระทำำ �ดัั งกล่่ าวไว้้ ในรายงานประจำำ � ปีี และรายงานต่่ อ
คณะกรรมการธนาคารแห่่ งประเทศไทย

เลขานุุ การ
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

13.	ปฏิิ บัั ติิ งานอื่่� นที่่� คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ

และความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดขึ้้� น รวมถึึ งให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บการเพิ่่� ม

ตรวจสอบเห็็ นชอบร่่ วมกัั น เช่่ น สอบทานนโยบายการบริิ หาร

มูู ลค่่ าของส่่ วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวประกอบการพิิ จารณา

ทางการเงิิ น การบริิ หารความเสี่่� ยง การปฏิิ บััติิตามจรรยาบรรณ

ประเมิิ นผลด้้ วย

ทางธุุ รกิิ จของผู้้�บริิ หาร และสอบทานรายงานสำำ �คัั ญๆ ที่่� ต้้อง

6. เปิิ ดเผยนโยบายและรายละเอีี ยดของกระบวนการสรรหา

เสนอต่่ อสาธารณชนตามที่่� กฎหมายกำำ �หนด

การกำำ �หนดค่่ าตอบแทนและเปิิ ดเผยค่่ าตอบแทนในรูู ปแบบ

ต่่ างๆ รวมถึึงความเห็็ นของคณะกรรมการสรรหาและกำำ �หนด

14.	ยึึดถืือและปฏิิ บััติิตามจรรยาบรรณของธนาคาร

ค่่ าตอบแทนในรายงานประจำำ �ปีี ของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหาและกำำ �หนดค่่ าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำำ �หนดค่่ าตอบแทน มีี วาระดำำ �รงตำำ �แหน่่ ง

คณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยง

ที่่� ไม่่ เป็็ นผู้้� บริิ ห าร จำำ � นวน 3 คน ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

1.

นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส	ประธาน

3.

นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ		กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร

ตามวาระที่่� ดำำ�รงตำำ �แหน่่ งกรรมการธนาคาร ประกอบด้้ วย กรรมการ

ประกอบด้้ วย กรรมการ 4 คน ดัั งนี้้�

คณะกรรมการสรรหาและกำำ � หนดค่่ าตอบแทน ประกอบด้้ วย

2.

กรรมการอิิ สระ 2 คน และกรรมการที่่� ไม่่ เป็็ นผู้้� บริิ ห าร 1 คน
ดัั งรายชื่่� อต่่ อไปนี้้�
1.

นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส		ประธาน

3.

นายกัั วราฟ มาลิิ ค		กรรมการ

2.

4.

นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส	กรรมการ
นางสาวพัั ฒนจิิ ตต์์ วรพิิ สิิษฐ์์

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

1.	กำำ � ห น ด น โ ย บ า ย

ห ลัั ก เ กณ ฑ์์

นายกัั วราฟ มาลิิ ค		กรรมการ

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร
นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์ 		

เลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ
1.

เลขานุุ การ

ให้้ คำำ�แนะนำำ �คณะกรรมการธนาคารเกี่่� ยวกัั บกรอบการกำำ �กัับ
ดูู แลความเสี่่� ยงของธนาคาร

2.	ดูู แลให้้ ผู้้� บริิ ห ารระดัั บสูู งรวมถึึ งผู้้� บริิ ห ารสูู งสุุ ดหน่่ วยงาน

วิิ ธีี กา ร ใ น กา ร ส ร ร ห า

บริิ หารความเสี่่� ยงปฏิิ บััติิตามนโยบายและกลยุุ ทธ์์ การบริิ หาร

จ่่ ายค่่ าตอบแทน และผลประโยชน์์ อื่่� นๆ แก่่ กรรมการธนาคาร

ความเสี่่� ยง รวมถึึงระดัั บความเสี่่� ยงที่่� ยอมรัั บได้้

และผู้้�บริิ หารระดัั บสูู ง โดยต้้ องมีี หลัั กเกณฑ์์ ที่่� ชััดเจน โปร่่ งใส

3.	ดูู แลให้้ กลยุุ ทธ์์ ในการบริิ หารเงิิ นกองทุุ นและสภาพคล่่ อง

เพื่่� อ เสนอให้้ คณะกรรมการธนาคารพิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ และ

เพื่่� อรองรัั บความเสี่่� ยงต่่ างๆ ของธนาคารมีี ความสอดคล้้ อง

ส่่ งนโยบายดัั งกล่่ าวให้้ ธนาคารแห่่ งประเทศไทยได้้ ในกรณีี
ที่่� มีีการร้้ องขอ

4.

2. คัั ด เ ลืื อ ก แ ล ะ เ ส น อ ชื่่� อ บุุ คค ล ที่่� มีี คุุ ณ ส ม บัั ติิ เ ห ม า ะ ส ม
ในการดำำ � รงตำำ � แหน่่ งต่่ างๆ เพื่่� อเสนอต่่ อคณะกรรมการ

กัั บระดัั บความเสี่่� ยงที่่� ยอมรัั บได้้ ที่่� ได้้ รัับอนุุ มัั ติิ

ทบทวน สอบทานความเพีี ยงพอและประสิิ ทธิิ ผลของนโยบาย
และกลยุุ ทธ์์ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ยงโดยรวม รวมถึึ งระดัั บ
ความเสี่่� ยงที่่� ยอมรัั บได้้ อย่่ างน้้ อยปีี ละครั้้� ง หรืื อเมื่่� อมีี การ

ธนาคาร ดัั งนี้้�

เปลี่่� ยนแปลงที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญ โดยคณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยง
ควรมีี การหารืือและแลกเปลี่่� ยนข้้ อคิิ ดเห็็ นกัั บคณะกรรมการ

2.1 	กรรมการของธนาคาร

2.2 	กรรมการในคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยต่่ างๆ ที่่� ได้้ รัับมอบอำำ �นาจ

ตรวจสอบ เพื่่� อ ประเมิิ นว่่ านโยบายและกลยุุ ทธ์์ การบริิ ห าร

หน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

ความเสี่่� ยงของธนาคารครอบคลุุ มความเสี่่� ยงทุุ กประเภท

ของธนาคาร

รวมถึึงความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดขึ้้� นใหม่่ และมีี การดำำ �เนิิ นการตามนโยบาย
และกลยุุ ทธ์์ ดัังกล่่ าวอย่่ างมีี ประสิิ ทธิิ ภาพและประสิิ ทธิิ ผล

2.3 ผู้้�บริิ หารระดัั บสูู ง

3.	ดูู แลให้้ กรรมการและผู้้� บริิ ห ารระดัั บสูู งของธนาคารได้้ รัั บ

5. รายงานต่่ อคณะกรรมการธนาคารถึึ งฐานะความเสี่่� ยง

ที่่� มีี ต่่ อธนาคาร โดยกรรมการที่่� ได้้ รัั บ มอบหมายให้้ มีี หน้้ าที่่�

ตามวัั ฒนธรรมองค์์ กรที่่� คำำ�นึึ งถึึงความเสี่่� ยง ตลอดจนปัั จจัั ย

ผลตอบแทนที่่� เหมาะสมกัั บหน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบ

ประสิิ ทธิิ ภาพการบริิ หารความเสี่่� ยง และสถานะการปฏิิ บัั ติิ

และความรัั บผิิ ดชอบเพิ่่� มขึ้้� นควรได้้ รัับค่่ าตอบแทนที่่� เหมาะสม

และปัั ญหาที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญ และสิ่่� งที่่� ต้้องปรัั บปรุุ งแก้้ ไข เพื่่� อให้้

กัั บหน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบที่่� ได้้ รัับมอบหมาย

สอดคล้้ องกัั บนโยบายและกลยุุ ทธ์์ ในการบริิ หารความเสี่่� ยง

4.	ดูู แลให้้ คณะกรรมการของธนาคารมีี ขนาดและองค์์ ประกอบ

ของธนาคาร

ที่่� เหมาะสมกัั บโครงสร้้ างธนาคาร รวมถึึ งมีี การปรัั บเปลี่่� ยน

6. ให้้ ความเห็็ นหรืือมีี ส่่ วนร่่ วมในการประเมิิ นประสิิ ทธิิ ภาพและ

ให้้ สอดคล้้ องกัั บสภาพแวดล้้ อมที่่� เปลี่่� ยนไป

ประสิิ ทธิิ ผลในการปฏิิ บัั ติิ งานของผู้้� บริิ หารสูู งสุุ ดหน่่ วยงาน

5.	กำำ �หนดแนวทางการประเมิิ นผลงานของกรรมการธนาคาร

บริิ หารความเสี่่� ยง

และผู้้� บริิ หารระดัั บสูู งของธนาคาร เพื่่� อพิิ จารณาปรัั บ

7. อนุุ มัั ติิ และทบทวนแผนงานของหน่่ วยงานกำำ �กัับการปฏิิ บัั ติิ

ผลตอบแทนประจำำ �ปีี โดยต้้ องคำำ �นึึ งถึึงหน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ
รายงานประจำำ �ปีี 2563

ตามกฎเกณฑ์์
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8.	กำำ �หนดโครงสร้้ างและอัั ตรากำำ �ลัังของหน่่ วยงานกำำ �กัับการปฏิิ บััติิ

5.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิการกู้้�ยืืม หรืือการออกตราสารเพื่่� อการระดม

9.	พิิ จารณากลั่่� นกรองงานด้้ านการกำำ �กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์

6.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิการพัั สดุุ อนุุ มัั ติิค่่าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นงาน

ตามกฎเกณฑ์์

เงิิ นทุุ นระยะยาวสำำ �หรัั บการประกอบกิิ จการ

ในเรื่่� องดัั งต่่ อไปนี้้� ก่่ อนนำำ � เสนอคณะกรรมการธนาคาร

และค่่ าใช้้ จ่่ ายเพื่่� อ การลงทุุ นในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการ

พิิ จารณา

ธนาคารกำำ �หนด

7.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ ขั้้� นตอนและวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ในการดำำ � เนิิ นงาน

9.1 นโยบายด้้ านการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ (Compliance Policy)
9.2	กฎบัั ตรของหน่่ วยงานกำำ �กัั บการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์

ของธนาคาร

(Compliance Unit Charter)

8.	พิิ จารณาดำำ �เนิิ นการตามที่่� คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

ปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์

คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง

การปฏิิ บัั ติิ งานประจำำ �ปีี และผลตอบแทนของผู้้� บริิ หาร

และผู้้�บริิ หาร 9 คน ดัั งนี้้�

9.3	ประเมิิ นประสิิ ทธิิ ภาพของการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านการ
9.4	การบรรจุุ แต่่ งตั้้� ง โยกย้้ าย รวมถึึ งการประเมิิ นผล

ประกอบด้้ วย กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร 2 คน

หน่่ วยงานกำำ �กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์

9.5 รายงานการกำำ �กัั บการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์ ประจำำ � ปีี
(Annual Compliance Report)

6.

7.

ประกอบด้้ วย กรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร 2 คน

8.

และผู้้�บริิ หาร 7 คน ดัั งนี้้�

นายกมลภูู ภูู ริิดิิฐสกุุ ล		กรรมการ

2.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา

9.

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา

รองประธาน

นายนาธัั ส กฤตวรานนท์์ 		กรรมการ

นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์ 	กรรมการ

นายคริิ สโตเฟอร์์ ชาน		กรรมการ
นายพิิ ชาติิ รุ่่�งวรโศภิิ ต		กรรมการ
นายวีี รเวท ไชยวรรณ		กรรมการ

นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์ 		กรรมการ

10. นางสาวอัั จฉรา เรืืองฉาย	กรรมการ

รองประธาน

11. นางสาวณัั ฏฐิิ ตา โล่่ ห์์วีีระ		กรรมการ
นางบงกช ศิิ ริิ วััลลภ		

นายนาธัั ส กฤตวรานนท์์ 		กรรมการ

เลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์ 	กรรมการ

1.	กำำ �หนดกรอบนโยบาย กลยุุ ทธ์์ และแนวทางการปฏิิ บััติิเกี่่� ยวกัั บ

นายคริิ สโตเฟอร์์ ชาน		กรรมการ

การบริิ หารความเสี่่� ยง ให้้ สอดคล้้ องกัั บกลยุุ ทธ์์ ของธนาคาร

นายพิิ ชาติิ รุ่่�งวรโศภิิ ต		กรรมการ

เพื่่� อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิิ จารณาในเรื่่� องของ

นายวีี รเวท ไชยวรรณ		กรรมการ

การบริิ หารความเสี่่� ยงโดยรวม ซึ่่� งต้้ องครอบคลุุ มความเสี่่� ยง

นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์ 		กรรมการ
นางบงกช ศิิ ริิ วััลลภ		

นายกมลภูู ภูู ริิดิิฐสกุุ ล		กรรมการ

5.

คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร

3.

3.

4.

หรืือตามกฎเกณฑ์์ ที่่� ทางการกำำ �หนด

นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ		ประธาน

นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ		ประธาน

2.

10.	ปฏิิ บัั ติิ งานอื่่� นตามที่่� คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

1.

1.

ด้้ านต่่ างๆ ที่่� สำำ�คัั ญ เช่่ น ความเสี่่� ยงด้้ านกลยุุ ทธ์์ ด้้ านเครดิิ ต

เลขานุุ การ

ด้้ านตลาด ด้้ านสภาพคล่่ อง ด้้ านปฏิิ บััติิการ และด้้ านเทคโนโลยีี

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

สารสนเทศ เป็็ นต้้ น

คณะกรรมการธนาคารได้้ มอบอำำ �นาจให้้ คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ ห าร

2.	กำำ �หนดกลยุุ ทธ์์ ให้้ สอดคล้้ องกัั บนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยง

เป็็ นผู้้�พิิ จารณาในเรื่่� องดัั งต่่ อไปนี้้�

โดยสามารถระบุุ วัั ด ติิ ดตาม รายงาน และควบคุุ มความเสี่่� ยง

1.	กลั่่� นกรองแผนกลยุุ ทธ์์ แผนธุุ ร กิิ จ และนโยบาย นำำ � เสนอ

ของธนาคารให้้ อยู่่� ในระดัั บที่่� เหมาะสม

คณะกรรมการธนาคาร

3. ทบทวนความเพีี ยงพอและความมีี ประสิิ ทธิิ ผลของระบบ

2.	กำำ �กัับดูู แลการดำำ �เนิิ นงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุุ ทธ์์

การปฏิิ บัั ติิ งานและการปฏิิ บัั ติิ ตามนโยบายที่่� กำำ � หนด โดย

แผนธุุ รกิิ จ ให้้ บรรลุุ ตามเป้้ าหมาย

พิิ จารณาอนุุ มัั ติิกระบวนการติิ ดตามความเสี่่� ยง และจัั ดให้้ มีี

3.	ควบคุุ มการดำำ �เนิิ นงานด้้ านต่่ างๆ ให้้ เป็็ นไปตามกฎหมายและ

มาตรการป้้ องกัั น แก้้ ไข และควบคุุ มความเสี่่� ยงอย่่ างเหมาะสม

ระเบีี ยบที่่� ธนาคารกำำ �หนด

กำำ �กัับให้้ มีีการปฏิิ บััติิตามนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยง

4.	พิิ จารณาอนุุ มััติิธุุรกรรมต่่ างๆ ตามกรอบอำำ �นาจที่่� คณะกรรมการ

4.	กำำ �กัับดูู แลการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศ

ธนาคารกำำ �หนด

(IT Risk Management) ให้้ เป็็ นไปตามนโยบายที่่� กำำ � หนด
และการปฏิิ บัั ติิ งานให้้ เป็็ นไปตามกฎหมายและหลัั กเกณฑ์์
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง (IT Compliance) เพื่่� อให้้ เกิิ ดความมั่่� นคง

ปลอดภัั ยทางด้้ านเทคโนโลยีี พร้้ อมรัั บมืือกัั บภัั ยคุุ กคามทาง

1.	กำำ �หนดนโยบายและระเบีี ยบวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ที่่� เกี่่� ยวกัั บความเสี่่� ยง

เทคโนโลยีี และภัั ยคุุ กคามทางไซเบอร์์ ที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� น โดยมีี

ด้้ านตลาดและกลยุุ ทธ์์ ในการบริิ หารโครงสร้้ างสิิ นทรัั พย์์ และ

การบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศที่่� เชื่่� อมโยง

หนี้้� สิิ น และระดัั บความเสี่่� ยงด้้ านตลาดและสภาพคล่่ อง

กัั บการบริิ หารความเสี่่� ยงในภาพรวมของธนาคาร

2.	กำำ �หนดแนวทางการบริิ หารโครงสร้้ างของงบดุุ ล เพื่่� อสนัั บสนุุ น

5.	กำำ �กัับดูู แล ติิ ดตาม และตรวจสอบผลการบริิ หารความเสี่่� ยง

การดำำ � เนิิ นงานให้้ ได้้ ตามเป้้ าหมาย เช่่ น กำำ �หนดอัั ตราส่่ วน

ด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศ ข้้ อมูู ล ปัั ญหา หรืือเหตุุ การณ์์

เงิิ นให้้ สิิ นเชื่่� อต่่ อเงิิ นฝาก ระดัั บของเงิิ นสดและเงิิ นลงทุุ น

ความเสี่่� ยงด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศที่่� ส่่งผลกระทบในวงกว้้ าง

องค์์ ประกอบและโครงสร้้ างของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อและเงิิ นฝาก

หรืือส่่ งผลกระทบต่่ อชื่่� อเสีี ยงของธนาคาร

3.	กำำ �หนดวิิ ธีีในการคำำ �นวณหาต้้ นทุุ นเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ (Loan Transfer
Pricing) ซึ่่� งประกอบด้้ วย ต้้ นทุุ น เงิิ นทุุ น ค่่ าใช้้ จ่่ายในการบริิ หาร

6.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิกรอบการจัั ดทำำ �แผนรองรัั บการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ
ต่่ อเนื่่� อง (Business Continuity Plan)

และดำำ � เนิิ นงาน กำำ � ไรที่่� ต้้ องการ รวมถึึ งค่่ าธรรมเนีี ยมและ
การยกเว้้ นค่่ าธรรมเนีี ยม และกำำ �หนดแนวทางเลืือกในการใช้้

7.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิการออกผลิิ ตภััณฑ์์ ใหม่่ (New Product)

8.	พิิ จารณาอนุุ มััติิการออกกรอบโครงการผลิิ ตภััณฑ์์ (Product

อัั ตราดอกเบี้้� ยคงที่่� หรืืออัั ตราดอกเบี้้� ยลอยตัั ว

Programme) ใหม่่ การทบทวนและการต่่ ออายุุ กรอบโครงการ

4.	กำำ �หนดแผนการลงทุุ น ขนาดของพอร์์ ตโฟลิิ โอ สัั ดส่่ วนและ

และผลิิ ตภััณฑ์์ อื่่� น ยกเว้้ นผลิิ ตภััณฑ์์ ด้้านเงิิ นฝาก เงิิ นลงทุุ น

การกระจายตัั วของอายุุ หลัั กทรัั พย์์ ประเภทต่่ างๆ แผนระดม

ผลิิ ตภััณฑ์์ (Product Programme) ของผลิิ ตภััณฑ์์ สิินเชื่่� อ

ติิ ดตามผลตอบแทนในการลงทุุ นในหลัั กทรัั พย์์ แต่่ ละประเภท

และการระดมทุุ น

เงิิ นประจำำ �ปีี และแผนเงิิ นทุุ นฉุุ กเฉิิ น

9. รายงานต่่ อคณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยงอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

5.	พิิ จารณาอนุุ มััติิและ/หรืือกลั่่� นกรองการลงทุุ น และการซื้้� อขาย

นโยบายและกลยุุ ทธ์์ ที่่� กำำ �หนด รวมถึึ งการปฏิิ บัั ติิ หน้้ าที่่� อื่่� นๆ

6.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ และ/หรืื อกลั่่� นกรองวงเงิิ นกู้้�ยืื มระหว่่ าง

10.	ดูู แลทรัั พยากรที่่� ใช้้ ในการบริิ หารความเสี่่� ยงให้้ เพีี ยงพอ เช่่ น

7.	พิิ จารณากำำ � หนดโครงสร้้ า งอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� ใช้้ อ้้างอิิ งของ

ที่่� ทำำ�หน้้ าที่่� ควบคุุ มความเสี่่� ยง การปรัั บปรุุ งระบบงานเพื่่� อให้้

8.	พิิ จารณากลั่่� นกรองการกู้้�ยืืมและระดมเงิิ นระยะยาว (เกิิ นกว่่ า

11. แต่่ งตั้้� งหรืือมอบหมายให้้ บุุคคลใดบุุ คคลหนึ่่� งดำำ �เนิิ นการจัั ดทำำ �

9.	กำำ � หนดแนวทางการบริิ หารเพื่่� อให้้ สัั ดส่่ วนเงิิ นกองทุุ นต่่ อ

ในสิ่่� งที่่� ต้้ องดำำ �เนิิ นการปรัั บปรุุ งแก้้ ไข เพื่่� อให้้ สอดคล้้ องกัั บ

ตราสารหนี้้� ในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการกำำ �หนด

ตามที่่� ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่� ยง

สถาบัั นการเงิิ นในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการกำำ �หนด

บุุ คลากรในหน่่ วยงานบริิ หารความเสี่่� ยงและหน่่ วยงาน

ธนาคาร ทั้้� งสำำ �หรัั บสิิ นเชื่่� อและเงิิ นฝาก

รองรัั บการบริิ หารความเสี่่� ยง ฯลฯ

1 ปีี ) ของธนาคารต่่ อคณะกรรมการที่่� เกี่่� ยวข้้ อง เพื่่� อขออนุุ มัั ติิ

วิิ เคราะห์์ ข้้ อมูู ล หรืื อการอื่่� นใดภายใต้้ กรอบอำำ �นาจของ

สิิ นทรัั พ ย์์ เสี่่� ยงเพีี ยงพอในการดำำ � เนิิ นงานและขยายธุุ ร กิิ จ

คณะกรรมการ เพื่่� อสนัั บสนุุ นการทำำ �งาน

ตามแผนการที่่� วางไว้้

10.	กำำ �หนดสมมติิ ฐานและแบบจำำ �ลองเพื่่� อประเมิิ นความเสี่่� ยงที่่�

คณะกรรมการชุุ ดย่่อยต่่ างๆ

อาจเกิิ ดขึ้้� นในภาวะที่่� ไม่่ ปกติิ และจัั ดทำำ �รายงานผลลัั พธ์์ ที่่� ได้้

คณะกรรมการธนาคารได้้ พิิจารณาความเหมาะสมแล้้ ว และได้้

เสนอต่่ อคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง คณะกรรมการ

อนุุ มัั ติิแต่่ งตั้้� งคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยต่่ างๆ เพื่่� อทำำ �หน้้ าที่่� พิิจารณา

ธนาคาร เพื่่� อกำำ �หนดแนวทางการบริิ หารความเสี่่� ยงต่่ อไป

และดำำ � เนิิ นการในหน่่ วยธุุ ร กิิ จต่่ างๆ ภายในธนาคารให้้ มีี ความ

11.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ การพัั ฒ นาปรัั บ ปรุุ ง ผลิิ ตภัั ณฑ์์ (Product

รวดเร็็ ว คล่่ องตัั ว และรองรัั บการดำำ �เนิิ นกลยุุ ทธ์์ ธุุรกิิ จของธนาคาร

Programme) ของบริิ การด้้ านเงิิ นฝากหรืือการระดมทุุ นอื่่� น

ปัั จจุุ บัั นประกอบด้้ วย 10 คณะกรรมการ ดัั งนี้้�

ของธนาคารให้้ ตอบสนองกัั บความต้้ องการของลูู กค้้ าและ

สามารถแข่่ งขัั นในตลาดได้้ และ/หรืือพิิ จารณาการทบทวน

1. คณะกรรมการบริิ หารสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น ประกอบด้้ วย

ต่่ ออายุุ หรืือยกเลิิ กผลิิ ตภััณฑ์์ (Product Programme) ของ
บริิ การด้้ านเงิิ นฝากหรืื อการระดมทุุ นอื่่� นของธนาคาร

1.

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	ประธาน

3.

นายกมลภูู ภูู ริิดิิฐสกุุ ล		กรรมการ

12.	พิิ จารณากลั่่� นกรองการออกผลิิ ตภัั ณฑ์์ ใหม่่ ของบริิ การ

5.

นายวีี รเวท ไชยวรรณ		กรรมการ

ของธนาคาร ให้้ ตอบสนองกัั บความต้้ องการของลูู กค้้า และ

2.
4.

6.
7.

นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์

ที่่� ไม่่ ตอบสนองกัั บความต้้ องการของลูู กค้้า

รองประธาน

ด้้ านเงิิ นฝาก หรืือการระดมทุุ นผ่่ านตราสารทางการเงิิ นอื่่� น

นายนาธัั ส กฤตวรานนท์์ 		กรรมการ

สามารถแข่่ งขัั นในตลาดได้้ โดยพิิ จารณาถึึงความเป็็ นไปได้้ ใน

นางสาวศิิ ริิ มา จิิ นดาทองดีี 	กรรมการ

ทางธุุ รกิิ จ กลยุุ ทธ์์ และความเสี่่� ยงในการออกผลิิ ตภััณฑ์์

นางสาวอารีี รััตน์์ เอกโกศล	กรรมการและเลขานุุ การ

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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13.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ ขั้้� นตอนการปฏิิ บัั ติิ งานและแผนรองรัั บ

3. คณะกรรมการ IT Steering ประกอบด้้ วย

14.	พิิ จารณาวางแผนและอนุุ มัั ติิการคัั ดเลืือกบริิ ษััทจัั ดการ และ

2.

เหตุุ ฉุุกเฉิิ นด้้ านสภาพคล่่ องในกรณีี เกิิ ดวิิ กฤต

ผลิิ ตภััณฑ์์ หน่่ วยลงทุุ นที่่� ธนาคารจะพิิ จารณาเป็็ นตัั วแทนขาย
รวมทั้้� งกลั่่� นกรองข้้ อตกลง เงื่่� อนไข และสัั ญญาต่่ างๆ

7.
8.

2. คณะอนุุ กรรมการอัั ตราดอกเบี้้� ย ประกอบด้้ วย

3.

นายนาธัั ส กฤตวรานนท์์ 		กรรมการ

4.

นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์

นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์ 	กรรมการ
นายนาธัั ส กฤตวรานนท์์ 		กรรมการ

นายคริิ สโตเฟอร์์ ชาน		กรรมการ
นางสาวภัั คจิิรา วุุ ฒิิเศถกฤต	กรรมการ
นางสาวกอแก้้ ว ไตรบำำ �รุุงสุุ ข	กรรมการ
นางสาวจุุ ฑารัั ตน์์ ชอนชล	กรรมการ
นายวิิ ศิิษฐ์์ ธนวณิิ ชย์์ กุุล		

เลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

รองประธาน

1.	พิิ จารณาแผนงานด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศให้้ สอดคล้้ องกัั บ
แผนกลยุุ ทธ์์ แผนธุุ รกิิ จ และแผนปฏิิ บััติิการ

นายวีี รเวท ไชยวรรณ		กรรมการ
นางสาวอารีี รััตน์์ เอกโกศล

นางสิิ ริิ พร อำำ �พัั นวงษ์์ 		กรรมการ

6.

เพื่่� อดำำ �เนิิ นการตามที่่� คณะกรรมการมอบหมาย

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	ประธาน

3.
5.

15. แต่่ งตั้้� งบุุ คคลใดบุุ คคลหนึ่่� งหรืือคณะทำำ � งานชุุ ดใดชุุ ดหนึ่่� ง

2.

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	ประธาน

4.

ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

1.

1.

2.	กำำ �หนดนโยบายที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บระบบงาน IT

เลขานุุ การ

3.	พิิ จ ารณาและจัั ดหาซอฟต์์ แวร์์ ให้้ สอดคล้้ องกัั บธุุ ร กิิ จและ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

เกิิ ดประโยชน์์ สูู งสุุ ด

1.	พิิ จารณากำำ � หนดโครงสร้้ า งอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� ใช้้ อ้้างอิิ งของ

4.	ติิ ดตามและควบคุุ มการทำำ � งานของ Outsource ด้้ าน IT

2.	กำำ � หนดสมมติิ ฐานและแบบจำำ � ลองเพื่่� อ ประเมิิ นความเสี่่� ยง

5.	ติิ ดตามความคืืบหน้้ าโครงการด้้ านเทคโนโลยีี สารสนเทศและ

เสนอต่่ อคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง คณะกรรมการ

6.	กำำ �หนดมาตรการการรัั กษาความปลอดภัั ยที่่� เกี่่� ยวกัั บระบบงาน

3.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ ขั้้� นตอนการปฏิิ บัั ติิ งานและแผนรองรัั บ

7. แต่่ งตั้้� งคณะทำำ � งานหรืือมอบหมายให้้ บุุ คคลใดบุุ คคลหนึ่่� ง

4.	พิิ จารณา อนุุ มัั ติิ และสั่่� งการในการดำำ �เนิิ นการแก้้ ไขวิิ กฤต

สนัั บสนุุ นการดำำ �เนิิ นงานที่่� เกี่่� ยวข้้ องของระบบงานต่่ างๆ รวมทั้้� ง

ธนาคาร ทั้้� งสำำ �หรัั บสิิ นเชื่่� อและเงิิ นฝาก

ให้้ เป็็ นไปตามเป้้ าหมายที่่� กำำ�หนด

ที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นในภาวะที่่� ไม่่ ปกติิ และจัั ดทำำ �รายงานผลลัั พธ์์ ที่่� ได้้

ควบคุุ มค่่ าใช้้ จ่่ายให้้ อยู่่� ในงบประมาณ

ธนาคาร เพื่่� อกำำ �หนดแนวทางการบริิ หารความเสี่่� ยงต่่ อไป

และฐานข้้ อมูู ล

เหตุุ ฉุุกเฉิิ นด้้ านสภาพคล่่ องในกรณีี เกิิ ดวิิ กฤต

ดำำ � เนิิ นการภายใต้้ กรอบอำำ � นาจของคณะกรรมการ เพื่่� อ
ดำำ �เนิิ นการบริิ หารความปลอดภัั ยข้้ อมูู ลระบบสารสนเทศ

ด้้ านสภาพคล่่ อง การติิ ดตามและตรวจสอบสถานการณ์์

การจัั ดหากำำ �ลัั งเจ้้ าหน้้ าที่่� หรืื ออุุ ปกรณ์์ สนัั บสนุุ นตามที่่�

8.	กำำ �หนดแนวทางในการบริิ หารจัั ดการ กำำ �กัับดูู แลการดำำ �เนิิ นงาน

รวมทั้้� งการรายงานและประชาสัั มพัั นธ์์ ให้้ กัั บพนัั กงาน

สารสนเทศ พร้้ อมทั้้� งสนัั บสนุุ นให้้ มีีการพัั ฒนาและปรัั บปรุุ ง

ได้้ รัั บ แจ้้ ง และจัั ดแบ่่ งความรัั บ ผิิ ดชอบให้้ กัั บผู้้�ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

โครงสร้้ างด้้ านการบริิ หารความปลอดภัั ยข้้ อมูู ลระบบ

ผู้้�บริิ หาร ประชาชนทั่่� วไป และหน่่ วยงานที่่� เกี่่� ยวข้้ องทราบ

อย่่ างต่่ อเนื่่� อง ตามข้้ อกำำ �หนดของ ISO/IEC27001

5.	กำำ �หนดให้้ มีี การทดสอบและทบทวนแผนรองรัั บการดำำ �เนิิ น

9.	ดำำ �เนิิ นการอื่่� นตามที่่� คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หารและคณะกรรมการ

ธุุ รกิิ จต่่ อเนื่่� องด้้ านสภาพคล่่ องเป็็ นประจำำ � อย่่ างน้้ อยปีี ละ

ตรวจสอบมอบหมาย

1 ครั้้� ง

6. แต่่ งตั้้� งบุุ คคลใดบุุ คคลหนึ่่� งหรืือคณะทำำ � งานชุุ ดใดชุุ ดหนึ่่� ง

4. คณะกรรมการจัั ดซื้้� อ ประกอบด้้ วย

เพื่่� อดำำ �เนิิ นการตามที่่� คณะกรรมการมอบหมาย

1.

นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย	ประธาน

3.

นายคริิ สโตเฟอร์์ ชาน		กรรมการ

2.
4.
5.
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นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์

รองประธาน

นายศราวุุ ธ เศวตณรงค์์ 		กรรมการ

นายศิิ ริิ พงศ์์ ทรัั พยาคม		กรรมการ
นางสาวสุุ วรรณีี มณีี ธัั ญธร

เลขานุุ การ

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

6. คณะกรรมการพิิ จารณาสิิ นเชื่่� อ 1 ประกอบด้้ วย

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

1.	ดำำ �เนิิ นการเกี่่� ยวกัั บการจัั ดหาพัั สดุุ /งานจ้้ าง และให้้ มีีอำำ�นาจ

แต่่ งตั้้� งคณะกรรมการรัั บและเปิิ ดซองประกวดราคา

2.

1.

นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย	ประธาน

3.

นางสาวณธษา สุุ ระชีี วะกฤต	กรรมการ

2.

คณะกรรมการตรวจรัั บ ตามระเบีี ยบว่่ าด้้ วยการจัั ดหา

ให้้ ความเห็็ นชอบระเบีี ยบว่่ าด้้ วยการจัั ดหา

4.

3. รายงานการอนุุ มัั ติิ จัั ดซื้้� อจัั ดจ้้ างให้้ กรรมการผู้้�จัั ดการ

5.

ทุุ กเดืือน

5. คณะกรรมการตัั ดจำำ�หน่่ายทรัั พย์์ สิินที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงาน

	กรรมการ

นายโกวิิ ทย์์ ลี้้� ศิิริิ สรรพ์์ 		กรรมการ
นายสรายุุ ทธ์์ สุุ ขพลอย		กรรมการ
นายสมชาย รวีี เรืืองรอง		

เลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

ของธนาคาร ประกอบด้้ วย

1.	กำำ �หนดนโยบายและหลัั กเกณฑ์์ ในการให้้ สิิ นเชื่่� อทุุ กประเภท

ยกเว้้ นการออก Product Programme ใหม่่ การทบทวนและ

1.	ผู้้�บริิ หารที่่� ทำำ�หน้้ าที่่� ดููแลงาน

การต่่ ออายุุ Product Programme

	ด้้ านการเงิิ นและบัั ญชีี 		ประธาน

2.	กำำ �หนดระเบีี ยบปฏิิ บััติิการให้้ สิินเชื่่� อทุุ กประเภท

2.	ผู้้�อำำ �นวยการ แผนกบริิ หาร

3.	กำำ � หนดหลัั กเกณฑ์์ วิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ และแนวทางการแก้้ ไขหนี้้�

	ความเสี่่� ยงด้้ านปฏิิ บััติิการ	กรรมการ

ที่่� มีีปััญหา

3.	ผู้้�อำำ �นวยการ

4.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ และ/หรืือกลั่่� นกรองวงเงิิ นระหว่่ างสถาบัั น

	ฝ่่ ายเทคโนโลยีี สารสนเทศ	กรรมการ

การเงิิ นในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการธนาคารกำำ �หนด เพื่่� อใช้้

4.	ผู้้�อำำ �นวยการ ฝ่่ ายกฎหมาย	กรรมการ

ในการบริิ หารสภาพคล่่ อง

5.	ผู้้�อำำ �นวยการ ฝ่่ ายบัั ญชีี และภาษีี 	กรรมการ

5.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ และ/หรืื อกลั่่� นกรองสิิ นเชื่่� อทุุ กประเภท

6.	ผู้้�อำำ �นวยการ

และการแก้้ ไขหนี้้� ที่่� มีี ปัั ญหาในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการ

หน่่ วยงานที่่� ใช้้ ทรัั พย์์ สิิน		

ธนาคารกำำ �หนด

หรืือหน่่ วยงานที่่� ดููแลรัั บผิิ ดชอบ

6.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ เปลี่่� ยนแปลงวัั ตถุุ ประสงค์์ การให้้ สิิ นเชื่่� อ

ทรัั พย์์ สิินที่่� ตััดจำำ �หน่่ าย		กรรมการ

เพิ่่� มหรืือลดวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อ กำำ �หนดหรืือเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไข

7.	ผู้้�อำำ �นวยการ ฝ่่ ายธุุ รการ 	กรรมการและเลขานุุ การ

การให้้ สิินเชื่่� อที่่� ได้้ อนุุ มัั ติิ ไปแล้้ ว

8.	ผู้้�อำำ �นวยการ

7.	พิิ จารณาประเภททรัั พย์์ สิินที่่� รัับเป็็ นหลัั กประกัั น และกำำ �หนด

	ฝ่่ ายตรวจสอบทั่่� วไป		ผู้้�สัั งเกตการณ์์

สัั ดส่่ วนการให้้ สิินเชื่่� อต่่ อมูู ลค่่ าหลัั กประกัั น

หมายเหตุุ ผู้้�ที่่� ได้้ รัับการแต่่ งตั้้� งในคณะกรรมการตัั ดจำำ �หน่่ ายฯ ตามข้้ อ 1 ถึึงข้้ อ 8

8.	พิิ จารณาคุุ ณภาพพอร์์ ตโฟลิิ โอในภาพรวม

กำำ �หนดให้้ ผู้้�ที่่� มีีตำำ�แหน่่ งในระดัั บที่่� กำำ�หนดไว้้ หรืือสูู งขึ้้� นไปเข้้ าร่่ วมเป็็ นคณะกรรมการฯ

9.	ติิ ดตามยอดการอนุุ มัั ติิ สิิ นเชื่่� ออย่่ างสม่ำำ� � เสมอ เพื่่� อ นำำ � มา

หากในหน่่ วยงานใดมีี ผู้้� บริิ หารปฏิิ บััติิหน้้ าที่่� ในช่่ วงระดัั บตำำ �แหน่่ งที่่� กำำ�หนดไว้้ หลายคน

ปรัั บเปลี่่� ยนกลยุุ ทธ์์ การให้้ สิินเชื่่� อ

ให้้ ผู้้� บริิ หารระดัั บสูู งสุุ ดเข้้ าร่่ วมเป็็ นคณะกรรมการฯ หรืือมอบหมายให้้ ผู้้� บริิ หารระดัั บ

10. แต่่ งตั้้� งบุุ คคล และมอบหมายอำำ �นาจในการอนุุ มัั ติิ ในวงเงิิ น

รองลงมาเข้้ าเป็็ นคณะกรรมการฯ

ไม่่ เกิิ นกว่่ าอำำ �นาจของคณะกรรมการ และเป็็ นไปตามที่่�

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

คณะกรรมการธนาคารกำำ �หนด

1.	พิิ จารณาและเสนอความเห็็ นเพื่่� อประกอบการขออนุุ มัั ติิ

ตัั ดชำำ �รุุด จำำ �หน่่ าย โอน ให้้ เช่่ า บริิ จาค ทำำ �ลาย ทรัั พย์์ สิินที่่� ใช้้

7. คณะกรรมการพิิ จารณาสิิ นเชื่่� อ 2 ประกอบด้้ วย

กำำ �หนด

2.

ในการดำำ � เนิิ นงานของธนาคาร ตามหลัั กเกณฑ์์ ที่่� ธนาคาร
2.	พิิ จารณากำำ � หนดราคาสุุ ดท้้ ายของ “ทรัั พย์์ สิิ นที่่� ใช้้ ใน
3.

นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์

การดำำ �เนิิ นงาน” ที่่� ต้้องการจะตัั ดจำำ �หน่่ ายฯ

นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ		ประธาน

3.

นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย	กรรมการ

4.

เป็็ นพยานในการตัั ดชำำ �รุุด จำำ �หน่่ าย โอน ให้้ เช่่ า บริิ จาค ทำำ �ลาย

5.

ทรัั พย์์ สิินที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงานของธนาคารที่่� มีีมููลค่่ าสูู ง หรืือ

6.

มีี จำำ�นวนมาก โดยพิิ จารณาตามความเหมาะสมแล้้ วแต่่ กรณีี

7.

4. รายงานให้้ คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หารทราบทุุ กสิ้้� นเดืือนที่่� มีีรายการ
ตัั ดจำำ �หน่่ ายฯ

รายงานประจำำ �ปีี 2563

1.
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นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	กรรมการ
นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์

	กรรมการ

นางสาวณธษา สุุ ระชีี วะกฤต	กรรมการ

นายโกวิิ ทย์์ ลี้้� ศิิริิ สรรพ์์ 		กรรมการ
นายสรายุุ ทธ์์ สุุ ขพลอย

นายสมชาย รวีี เรืืองรอง		

	กรรมการ

เลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

9. คณะกรรมการหลัั กประกัั น และคณะอนุุ กรรมการ		
หลัั กประกัั นอีีก 2 คณะ ประกอบด้้ วย

1.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ และ/หรืื อกลั่่� นกรองสิิ นเชื่่� อทุุ กประเภท
และการแก้้ ไขหนี้้� ที่่� มีี ปัั ญหาในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการ
ธนาคารกำำ �หนด

คณะกรรมการหลัั กประกัั น ประกอบด้้ วย

การเงิิ นในวงเงิิ นตามที่่� คณะกรรมการธนาคารกำำ �หนด เพื่่� อใช้้

2.

2.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ และ/หรืือกลั่่� นกรองวงเงิิ นระหว่่ างสถาบัั น
ในการบริิ หารสภาพคล่่ อง

3.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิ เปลี่่� ยนแปลงวัั ตถุุ ประสงค์์ การให้้ สิิ นเชื่่� อ

1.

นายสุุ มิิ ตร์์ เศรษฐพัั ฒนา		ประธาน

3.

นายวิิ วรรธน์์ ตั้้� งก่่ อสกุุ ล		กรรมการ

4.

เพิ่่� มหรืือลดวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อ กำำ �หนดหรืือเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไข

5.

การให้้ สิินเชื่่� อที่่� ได้้ อนุุ มัั ติิ ไปแล้้ ว

นายสมชาย รวีี เรืืองรอง		กรรมการ
นายสรพงษ์์ ตัั นสกุุ ล		กรรมการ

นายเฉลิิ มพล มโนขัั นธ์์ 		กรรมการและเลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

4.	พิิ จารณาคุุ ณภาพพอร์์ ตโฟลิิ โอในภาพรวม

5.	ติิ ดตามยอดการอนุุ มัั ติิ สิิ นเชื่่� ออย่่ างสม่ำำ� � เสมอ เพื่่� อ นำำ � มา

1.	จัั ดทำำ � และนำำ � เสนอนโยบายและวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ในการประเมิิ น

ปรัั บเปลี่่� ยนกลยุุ ทธ์์ การให้้ สิินเชื่่� อ

มูู ลค่่ าสิิ นทรัั พย์์ ที่่� เป็็ นหลัั กประกัั นให้้ คณะกรรมการธนาคาร
พิิ จารณา

8. คณะกรรมการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ประกอบด้้ วย

2.	กำำ � หนดคุุ ณสมบัั ติิ และคัั ดเลืื อกบริิ ษัั ทประเมิิ นภายนอก
ตลอดจนทบทวนผลงานของผู้้�ประเมิิ นภายนอกอย่่ างน้้ อย

1.

นายพิิ ชาติิ รุ่่�งวรโศภิิ ต

3.

นางสาวประทานพร ปีี ตะนีี ละวัั ต 	กรรมการ

3.	พิิ จารณาและอนุุ มัั ติิผลการประเมิิ นราคา หรืือผลการตีี ราคา

นางอมรรัั ชต์์ โชติิ รสนิิ รมิิ ต 	กรรมการ

4.	จัั ดทำำ �รายงานรายเดืือน สรุุ ปผลการประเมิิ นรัั บราคาหลัั กประกัั น

2.

4.

5.

6.

7.

	ประธาน

ปีี ละ 1 ครั้้� ง

นายโชดก ธีี ระวิิ กสิิต 		กรรมการ

หลัั กประกัั น

นางสาวพรทิิ พย์์ แซ่่ ล่่อ 		กรรมการ

เพื่่� อนำำ �เสนอคณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หารและคณะกรรมการ

นางบงกช ศิิ ริิ วััลลภ 		กรรมการ

ธนาคารทราบ

นายนิิ พนธ์์ เอี่่� ยมสอาด 		กรรมการ
นางสุุ นทรีี แพนสมบัั ติิ		

5.	พิิ จารณาทบทวนราคาหลัั กประกัั นตามเกณฑ์์ ที่่� ธนาคาร

เลขานุุ การ

แห่่ งประเทศไทยกำำ �หนด

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

6.	พิิ จารณาดำำ �เนิิ นการตามที่่� ได้้ รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ

1.	พิิ จารณาอนุุ มััติิการผ่่ อนปรนเงื่่� อนไขการชำำ �ระหนี้้� หรืือการปรัั บ

ธนาคาร คณะเจ้้ าหน้้ าที่่� บริิ หาร คณะกรรมการบริิ หาร

โครงสร้้ า งหนี้้� ในวงเงิิ นรวมตามที่่� กำำ � หนดไว้้ ในระเบีี ยบหรืือ

ความเสี่่� ยง และคณะกรรมการพิิ จารณาสิิ นเชื่่� อ

ประกาศธนาคาร

คณะอนุุ กรรมการหลัั กประกัั นชุุ ดที่่� 1 ประกอบด้้ วย

2.	พิิ จารณาการขอเปลี่่� ยนแปลงวัั ตถุุประสงค์์ สิินเชื่่� อ เพิ่่� มหรืือ

ลดวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อ และการขอเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขอื่่� นๆ เช่่ น

1.

นายวิิ วรรธน์์ ตั้้� งก่่ อสกุุ ล		ประธาน

อัั ตราดอกเบี้้� ย การเพิ่่� มหรืือลดอัั ตราการผ่่ อนชำำ �ระ เป็็ นต้้ น

3.

นายสมยศ แสงมณีี เสถีี ยร	กรรมการ

การลดหรืือขยายระยะเวลาการให้้ สิิ นเชื่่� อ การเพิ่่� มหรืือลด

2.

ทั้้� งนี้้� ในวงเงิิ นรวมไม่่ เกิิ นตามระเบีี ยบหรืือประกาศที่่� กำำ�หนด

4.

3.	พิิ จารณาการประเมิิ นทบทวนวงเงิิ นของบัั ญชีี ที่่� อยู่่� ในระหว่่ าง

5.

การปรัั บ โครงสร้้ า งหนี้้� และในกระบวนการของหน่่ วยงาน

นายเฉลิิ มพล มโนขัั นธ์์ 		กรรมการ

นายวัั ชรพล ปานเปรม		กรรมการ

นายฉัั ตรชัั ย ภู่่�เจริิ ญ		กรรมการและเลขานุุ การ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

เก็็ บเงิิ นและเร่่ งรัั ดหนี้้� สิิ น

4.	กำำ �หนดราคาซื้้� อและขายสัั งหาริิ มทรัั พย์์ และอสัั งหาริิ มทรัั พย์์

1.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิราคาประเมิิ นหลัั กประกัั น หรืือทบทวนราคา

จากการขายทอดตลาด

หลัั กประกัั นที่่� มีีมููลค่่ าไม่่ เกิิ น 10 ล้้ านบาท

5. รายงานสรุุ ปผลการดำำ � เนิิ นงานให้้ คณะกรรมการบริิ หาร

2.	จัั ดทำำ �รายงานรายเดืือน สรุุ ปผลการประเมิิ นรัั บราคาหลัั กประกัั น

6. มอบหมายบุุ คคลรัั บผิิ ดชอบในการพิิ จารณาอนุุ มัั ติิ การ

3.	ดำำ �เนิิ นการตามที่่� คณะกรรมการหลัั กประกัั นมอบหมาย

ความเสี่่� ยง

นำำ �เสนอคณะกรรมการหลัั กประกัั น

ผ่่ อนปรนเงื่่� อนไขในการชำำ �ระหนี้้� หรืือการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้�

ในวงเงิิ นไม่่ เกิิ นกว่่ าอำำ �นาจของคณะกรรมการ และเป็็ นไปตาม
ที่่� คณะกรรมการธนาคารกำำ �หนด
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

คณะอนุุ กรรมการหลัั กประกัั นชุุ ดที่่� 2 ประกอบด้้ วย

4.	พิิ จารณากลั่่� นกรองแผนรองรัั บการดำำ � เนิิ นธุุ รกิิ จอย่่ าง

2.

นายวัั ชรพล ปานเปรม		กรรมการ

5.	พิิ จารณาและประกาศใช้้ แผนรองรัั บการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จอย่่ าง

4.

นายชัั ยวัั ฒน์์ ศรีี ทองคำำ �		กรรมการ

6.	พิิ จารณา อนุุ มััติิ และสั่่� งการเลืือกสถานที่่� เพื่่� อใช้้ เป็็ นศูู นย์์ กลาง

1.
3.

5.

6.

ต่่ อเนื่่� องของธนาคาร และงบประมาณ

นายฉัั ตรชัั ย ภู่่�เจริิ ญ		ประธาน

ต่่ อเนื่่� องของธนาคาร

นางนัั นทวดีี นาแสวง		กรรมการ

ในการดำำ �เนิิ นการแก้้ ไขวิิ กฤต ตรวจสอบสถานการณ์์ จัั ดหา

นายสัั ญญลัั กษณ์์ บุุ ญสัั งข์์ 	กรรมการ

กำำ �ลัังเจ้้ าหน้้ าที่่� หรืืออุุ ปกรณ์์ สนัั บสนุุ นตามที่่� ได้้ รัั บแจ้้ ง และ

นายอนุุ สรณ์์ เวศอุุ รัั ย		กรรมการและเลขานุุ การ

จัั ดแบ่่ งความรัั บผิิ ดชอบให้้ ผู้้� เกี่่� ยวข้้ อง เช่่ น การรายงานต่่ อ

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

ธนาคารแห่่ งประเทศไทยหากมีี การหยุุ ดการให้้ บริิ การของ

1.	พิิ จารณาอนุุ มัั ติิราคาประเมิิ นหลัั กประกัั น หรืือทบทวนราคา

ธุุ รกรรมงานที่่� สำำ�คัั ญ เป็็ นต้้ น

หลัั กประกัั นที่่� มีีมููลค่่ าไม่่ เกิิ น 5 ล้้ านบาท

7.	กำำ � ห น ด ใ ห้้ มีี กา ร ท ด ส อ บ แ ผ น ร อ งรัั บ กา ร ดำำ � เนิิ น ธุุ ร กิิ จ

2.	จัั ดทำำ � รายงานรายเดืื อน สรุุ ปผลการประเมิิ นรัั บราคา

อย่่ างต่่ อเนื่่� อง และการประเมิิ นผลการทดสอบรายงาน

หลัั กประกัั น นำำ �เสนอคณะกรรมการหลัั กประกัั น

ต่่ อคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยง

8.	พิิ จารณาการทบทวน ปรัั บปรุุ งแผนรองรัั บการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ

3.	ดำำ �เนิิ นการตามที่่� คณะกรรมการหลัั กประกัั นมอบหมาย

อย่่ างต่่ อเนื่่� องให้้ รองรัั บสภาพแวดล้้ อมที่่� เปลี่่� ยนแปลง รวมทั้้� ง

10. คณะกรรมการแผนรองรัั บการดำำ � เนิิ นธุุ รกิิ จต่่ อเนื่่� อง
	ประกอบด้้ วย

9.

กำำ �หนดให้้ มีีการฝึึ กอบรมและประชาสัั มพัั นธ์์ ให้้ กัับพนัั กงาน

แต่่ งตั้้� งคณะทำำ �งานชุุ ดย่่ อย หรืือมอบหมายให้้ บุุคคลใดบุุ คคลหนึ่่� ง

1.

นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา	ประธาน

3.

นายนาธัั ส กฤตวรานนท์์ 		กรรมการ

3.	กรรมการอิิ สระ

นายคริิ สโตเฟอร์์ ชาน		กรรมการ

นิิ ยามกรรมการอิิ สระ: กรรมการอิิ สระต้้ องไม่่ มีี ธุุ รกิิ จ หรืื อ

นายกิิ ตติิพัันธ์์ ศรีี วรรณวิิ ทย์์ 	กรรมการ

ธนาคาร หรืือไม่่ มีี ลัั กษณะอื่่� นใดที่่� ทำำ � ให้้ ไม่่ สามารถให้้ ความเห็็ น

2.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

นายกมลภูู ภูู ริิดิิฐสกุุ ล		กรรมการ

นายศราวุุ ธ เศวตณรงค์์ 		กรรมการ

ส่่ วนร่่ ว มในการบริิ ห ารงาน หรืือไม่่ มีี ผลประโยชน์์ เกี่่� ยวข้้ องกัั บ

นายวีี รเวท ไชยวรรณ		กรรมการ

ตัั ดสิิ นใจ หรืือลงมติิ เกี่่� ยวกัั บการดำำ �เนิิ นงานของธนาคารได้้ อย่่ าง

นายพิิ ชาติิ รุ่่�งวรโศภิิ ต		กรรมการ

เป็็ นอิิ สระ โดยกรรมการอิิ สระต้้ องมีี คุุ ณสมบัั ติิ ตามหลัั กเกณฑ์์

นางสาวภัั คจิิรา วุุ ฒิิเศถกฤต	กรรมการ

ที่่� กำำ � หนดโดยคณะกรรมการกำำ �กัั บตลาดทุุ นและสอดคล้้ องกัั บ

10. นางสาวณัั ฏฐิิ ตา โล่่ ห์์วีีระ		กรรมการ

หลัั กเกณฑ์์ ของธนาคารแห่่ งประเทศไทย ดัั งนี้้�

11. นางสุุ วิิ มล วิิ ศววิิ กรานต์์ 		กรรมการ

(1)	ถืื อหุ้้� นไม่่ เกิิ นร้้ อยละ 1 ของจำำ � นวนหุ้้� นที่่� มีี สิิ ทธิิ ออกเสีี ยง

12. นางสาวณธษา สุุ ระชีี วะกฤต	กรรมการ
นางสาวจุุ ฑารัั ตน์์ ชอนชล

ดำำ �เนิิ นการภายใต้้ กรอบอำำ �นาจตามความเหมาะสม

ทั้้� งหมดของธนาคาร บริิ ษััทย่่ อย บริิ ษััทร่่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

เลขานุุ การ

หรืือผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ มของธนาคาร ทั้้� งนี้้� ให้้ นัับรวมการถืือหุ้้�น

หน้้ าที่่� ความรัั บผิิ ดชอบ

ของผู้้�ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บกรรมการอิิ สระรายนั้้� นๆ ด้้ วย

1.	กำำ � หนดกลยุุ ทธ์์ แ ละนโยบายการบริิ ห ารความต่่ อเนื่่� องทาง

(2) ไม่่ เป็็ นหรืือเคยเป็็ นกรรมการที่่� มีีส่่วนร่่ วมบริิ หารงาน ลูู กจ้้าง

ต่่ อการดำำ �เนิิ นงาน ให้้ สามารถบรรลุุ วััตถุุประสงค์์ ของธนาคาร

ควบคุุ มของธนาคาร บริิ ษัั ทในกลุ่่� มธุุ ร กิิ จทางการเงิิ นของ

พนัั กงาน ที่่� ปรึึกษาที่่� ได้้ เงิิ นเดืื อนประจำำ � หรืื อผู้้�มีี อำำ �นาจ

ธุุ รกิิ จของธนาคาร พร้้ อมทั้้� งจัั ดสรรทรัั พยากรให้้ เพีี ยงพอ

2.	พิิ จารณาความเสี่่� ยงในการบริิ หารความต่่ อเนื่่� องของธุุ รกิิ จ

ธนาคาร บริิ ษััทย่่ อย บริิ ษััทร่่ วม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืือของ

และการควบคุุ มให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ ตามแผนรองรัั บการดำำ �เนิิ น

ผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มของธนาคาร เว้้ นแต่่ จะได้้ พ้้ น จากการมีี

ธุุ รกิิ จอย่่ างต่่ อเนื่่� อง

ลัั กษณะดัั งกล่่ าวมาแล้้ วไม่่ น้้อยกว่่ า 2 ปีี โดยลัั กษณะต้้ องห้้ าม

การประเมิิ นความเสี่่� ยงและผลกระทบที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นจาก

หรืือที่่� ปรึึกษาของส่่ วนราชการซึ่่� งเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ

3.	พิิ จารณากลั่่� นกรองการกำำ � หนดธุุ รกรรมงานที่่� สำำ �คัั ญ

ดัั งกล่่ าวไม่่ รวมถึึงกรณีี ที่่� กรรมการอิิ สระเคยเป็็ นข้้ าราชการ

การหยุุ ดชะงัั กของธุุ ร กรรมงานที่่� สำำ �คัั ญ พร้้ อ มทั้้� งกำำ � หนด

ผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ มของธนาคาร

ระยะเวลาหยุุ ดดำำ �เนิิ นการที่่� ยอมรัั บได้้ และกลยุุ ทธ์์ การเรีี ยกคืืน

(3) ไม่่ เป็็ นบุุ คคลที่่� มีี ความสัั มพัั น ธ์์ ทางสายโลหิิ ต หรืือโดยการ

การดำำ �เนิิ นงานให้้ กลัับสู่่� ภาวะปกติิ ที่่� เหมาะสมกัั บแต่่ ละธุุ รกรรม

รายงานประจำำ �ปีี 2563

จดทะเบีี ยนตามกฎหมาย ในลัั กษณะที่่� เป็็ นบิิ ดา มารดา คู่่�สมรส

พี่่� น้้อง และบุุ ตร รวมทั้้� งคู่่�สมรสของบุุ ตร ของกรรมการรายอื่่� น
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ผู้้�บริิ หาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ ม หรืือบุุ คคลที่่� จะ

(7) ไม่่ เป็็ นกรรมการที่่� ได้้ รัั บการแต่่ งตั้้� งขึ้้� นเพื่่� อเป็็ นตัั วแทน

กรรมการของธนาคาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่� งเป็็ น

ได้้ รัั บ การเสนอให้้ เป็็ นกรรมการ ผู้้� บริิ ห าร หรืือผู้้�มีี อำำ �นาจ
ควบคุุ มของธนาคาร บริิ ษััทย่่ อย บริิ ษััทร่่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ผู้้�ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

(8) ไม่่ ประกอบกิิ จการที่่� มีีสภาพอย่่ างเดีี ยวกัั นและเป็็ นการแข่่ งขัั น

หรืือผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ มของธนาคาร

ที่่� มีี นัั ยกัั บกิิ จการของธนาคาร หรืือบริิ ษัั ทย่่ อย หรืือไม่่ เป็็ น

(4) ไม่่ มีีหรืือเคยมีี ความสัั มพัั นธ์์ ทางธุุ รกิิ จกัั บธนาคาร บริิ ษััทย่่ อย
บริิ ษัั ทร่่ ว ม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มของ

หุ้้�นส่่ วนที่่� มีีนััยในห้้ างหุ้้�นส่่ วน หรืือเป็็ นกรรมการที่่� มีีส่่วนร่่ วม

ธนาคาร ในลัั กษณะที่่� อาจเป็็ นการขัั ดขวางการใช้้ วิิจารณญาณ

บริิ หารงาน ลูู กจ้้าง พนัั กงาน ที่่� ปรึึกษาที่่� รัับเงิิ นเดืือนประจำำ �

อย่่ างอิิ สระของตน รวมทั้้� งไม่่ เป็็ นหรืือเคยเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� มีีนััย

หรืือถืื อหุ้้� นเกิิ นร้้ อ ยละ 1 ของจำำ � นวนหุ้้� นที่่� มีี สิิ ทธิิ อ อกเสีี ยง

ทั้้� งหมดของบริิ ษัั ทอื่่� น ซึ่่� งประกอบกิิ จการที่่� มีี สภาพอย่่ าง

หรืื อผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มของผู้้�ที่่� มีี ความสัั มพัั นธ์์ ทางธุุ รกิิ จ
กัั บธนาคาร บริิ ษัั ทย่่ อย บริิ ษัั ทร่่ ว ม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืือ

เดีี ยวกัั นและเป็็ นการแข่่ งขัั นที่่� มีี นัั ยกัั บกิิ จการของธนาคาร

ผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มของธนาคาร เว้้ นแต่่ จะได้้ พ้้ น จากการมีี

หรืือบริิ ษััทย่่ อย

ลัั กษณะดัั งกล่่ าวมาแล้้ วไม่่ น้้อยกว่่ า 2 ปีี

(9) ไม่่ มีีลัักษณะอื่่� นใดที่่� ทำำ�ให้้ ไม่่ สามารถให้้ ความเห็็ นอย่่ างเป็็ นอิิ สระ
เกี่่� ยวกัั บการดำำ �เนิิ นงานของธนาคาร

	ความสัั มพัั น ธ์์ ทางธุุ รกิิ จตามข้้ างต้้ น รวมถึึงการทำำ �รายการ

ภายหลัั งได้้ รัั บการแต่่ งตั้้� งให้้ เป็็ นกรรมการอิิ สระที่่� มีี ลัั กษณะเป็็ น

ทางการค้้ าที่่� กระทำำ � เป็็ นปกติิ เพื่่� อ ประกอบกิิ จการ การเช่่ า

ไปตามวรรคหนึ่่� ง (1) ถึึงเก้้ า (9) แล้้ ว กรรมการอิิ สระอาจได้้ รัับ

หรืื อให้้ เช่่ าอสัั งหาริิ มทรัั พย์์ รายการเกี่่� ยวกัั บสิิ นทรัั พย์์

หรืือบริิ การ หรืือการให้้ หรืือรัั บความช่่ วยเหลืื อทางการเงิิ น

มอบหมายจากคณะกรรมการให้้ ตัั ดสิิ นใจในการดำำ � เนิิ นกิิ จการ

ด้้ วยการรัั บหรืื อให้้ กู้้�ยืื ม ค้ำำ� �ป ระกัั น การให้้ สิิ นทรัั พ ย์์ เป็็ น

ของธนาคาร บริิ ษัั ทย่่ อย บริิ ษัั ทร่่ ว ม บริิ ษัั ทย่่ อยลำำ �ดัั บเดีี ยวกัั น

ซึ่่� งเป็็ นผลให้้ ธนาคารหรืือคู่่�สััญญามีี ภาระหนี้้� ที่่� ต้้องชำำ �ระต่่ อ

ตัั ดสิิ นใจในรูู ปแบบขององค์์ คณะ (Collective Decision) ได้้

หลัั กประกัั นหนี้้� สิิ น รวมถึึ งพฤติิ การณ์์ อื่่� นทำำ � นองเดีี ยวกัั น

ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ มของธนาคาร โดยมีี การ

อีี กฝ่่ ายหนึ่่� ง ตั้้� งแต่่ ร้้ อ ยละ 3 ของสิิ นทรัั พ ย์์ ที่่� มีี ตัั วตนสุุ ทธิิ

ของธนาคาร หรืือตั้้� งแต่่ 20 ล้้ านบาทขึ้้� นไป แล้้ วแต่่ จำำ�นวนใด

ในปีี 2563 จนถึึงปัั จจุุ บัั น ไม่่ มีีกรรมการอิิ สระรายใดของธนาคาร

วิิ ธีีการคำำ �นวณมูู ลค่่ าของรายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัั นตามประกาศ

บริิ ษััทย่่ อย บริิ ษััทร่่ วม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ ม

จะต่ำำ� �กว่่า ทั้้� งนี้้� การคำำ �นวณภาระหนี้้� ดัั งกล่่ าวให้้ เป็็ นไปตาม

ที่่� มีีความสัั มพัั นธ์์ ทางธุุ รกิิ จหรืือให้้ บริิ การทางวิิ ชาชีี พกัั บธนาคาร

คณะกรรมการกำำ �กัั บตลาดทุุ นว่่ าด้้ วยหลัั กเกณฑ์์ ในการทำำ �

ของธนาคาร

รายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัั น โดยอนุุ โลม และให้้ นัั บรวมภาระหนี้้�

กรรมการอิิ สระของธนาคาร มีี จำำ�นวน 4 คน ตามรายชื่่� อต่่ อไปนี้้�

ที่่� เกิิ ดขึ้้� นในระหว่่ าง 1 ปีี ก่่ อนวัั นที่่� มีี ความสัั มพัั น ธ์์ ทางธุุ รกิิ จ
กัั บบุุ คคลเดีี ยวกัั น

(5) ไม่่ เป็็ นหรืื อเคยเป็็ นผู้้� สอบบัั ญชีี ของธนาคาร บริิ ษัั ทย่่ อย

1.

นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ

3.

นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส

2.

บริิ ษัั ทร่่ ว ม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มของ
ธนาคาร และไม่่ เป็็ นผู้้�ถืื อหุ้้� นที่่� มีี นัั ย ผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มหรืือ

4.

หุ้้� นส่่ วนของสำำ �นัั กงานสอบบัั ญชีี ซึ่่� งมีี ผู้้� สอบบัั ญชีี ของ

นายจำำ �นงค์์ 	วััฒนเกส
นายศุุ ภชัั ย สุุ ขะนิิ นทร์์

ธนาคาร บริิ ษัั ทย่่ อย บริิ ษัั ทร่่ ว ม ผู้้�ถืื อหุ้้� นรายใหญ่่ หรืื อ

4.	ค่่ าตอบแทนของกรรมการ

จากการมีี ลัักษณะดัั งกล่่ าวมาแล้้ วไม่่ น้้อยกว่่ า 2 ปีี

4.1 นโยบายการจ่่ ายค่่ าตอบแทน

ผู้้�มีี อำำ �นาจควบคุุ มของธนาคารสัั งกัั ดอยู่่� เว้้ นแต่่ จะได้้ พ้้ น

(6) ไม่่ เป็็ นหรืือเคยเป็็ นผู้้� ให้้ บริิ การทางวิิ ชาชีี พใดๆ ซึ่่� งรวมถึึ ง

การจ่่ ายค่่ าตอบแทนแก่่ กรรมการและพนัั กงานตั้้� งแต่่ ระดัั บ

การให้้ บริิ การเป็็ นที่่� ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่� ปรึึกษาทางการเงิิ น

ตำำ � แหน่่ งผู้้�อำำ�นวยการขึ้้� นไป โดยมีี การจัั ดการให้้ สอดคล้้ อง

ซึ่่� งได้้ รัั บ ค่่ าบริิ การเกิิ นกว่่ า 2 ล้้ านบาทต่่ อปีี จากธนาคาร

กัั บบทบาทหน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบในการกำำ �กัั บการทำำ � งาน

ของธนาคาร และไม่่ เป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่� มีีนััย ผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ ม หรืือ

สภาพแวดล้้ อมทางธุุ รกิิ จ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิิ จโดยรวม

บริิ ษััทย่่ อย บริิ ษััทร่่ วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี อำำ�นาจควบคุุ ม

ของธนาคาร คำำ �นึึ งถึึ งผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน

หุ้้�นส่่ วนของผู้้�บริิ การวิิ ชาชีี พนั้้� นด้้ วย เว้้ นแต่่ จะได้้ พ้้นจากการ

และต้้ องเป็็ นไปตามมติิ ที่่� ประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�นกำำ �หนด

มีี ลัักษณะดัั งกล่่ าวมาแล้้ วไม่่ น้้อยกว่่ า 2 ปีี
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

4.2	การจ่่ ายค่่ าตอบแทน

4) ผลประโยชน์์ ตอบแทนในลัั กษณะอื่่� นตามที่่� ประชุุ ม
ผู้้�ถืื อ หุ้้� น กำำ � ห น ด เ ป็็ น จำำ � น ว น แ น่่ น อ น ว า ง เ ป็็ น

4.2.1 ค่่ าตอบแทนที่่� เป็็ นตัั วเงิิ น

หลัั กเกณฑ์์ และจะกำำ �หนดไว้้ เป็็ นคราวๆ ไป

	สำำ �หรัั บกรรมการ กำำ �หนดเป็็ น 4 ส่่ วน ดัั งนี้้�

1)	ค่่ าตอบแทนรายเดืือน โดยจ่่ ายให้้ กรรมการที่่� ดำำ�รง
ตำำ �แหน่่ ง ดัั งนี้้�

สำำ �หรัั บพนัั กงานตั้้� งแต่่ ระดัั บตำำ � แหน่่ งผู้้�อำำ�นวยการ

•		ประธานคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยต่่ างๆ ได้้ แก่่

หรืื อเงิิ นรางวัั ล และค่่ าใช้้ จ่่ ายประจำำ � เดืื อน ได้้ แก่่

ขึ้้� นไป ประกอบด้้ วย เงิิ นเดืื อน เงิิ นช่่ วยเหลืื อ โบนัั ส

•		ประธานกรรมการธนาคาร

ค่่ าสึึกหรอรถยนต์์ ค่่ าน้ำำ� �มััน ค่่ าโทรศัั พท์์

คณะกรรมการตรวจสอบ

2)	ค่่ าเบี้้� ยประชุุ ม โดยจ่่ ายให้้ แก่่ กรรมการตามจำำ �นวนครั้้�ง
ที่่� เข้้ าร่่ วมประชุุ ม

4.2.2	ค่่ าตอบแทนอื่่� นเป็็ นไปตามระเบีี ยบหรืื อหลัั กเกณฑ์์

3) เงิิ นบำำ � เหน็็ จกรรมการ โดยมีี หลัั กเกณฑ์์ การจ่่ าย

ที่่� ธนาคารกำำ �หนด ได้้ แก่่

บำำ �เหน็็ จกรรมการ ดัั งนี้้�

•	ค่่ าเบี้้� ยเลี้้� ยง / ค่่ าที่่� พััก / ค่่ าพาหนะสำำ �หรัั บการเดิิ นทาง

•		 ธนาคารต้้ องมีี ผลกำำ � ไรจากการประกอบการ
และ

•

•		 ธนาคารต้้ องมีี การจ่่ ายเงิิ นปัั นผลให้้ ผู้้�ถืื อหุ้้�น

ไปปฏิิ บััติิงานต่่ างจัั งหวัั ดและต่่ างประเทศ

สวัั สดิิ การค่่ ารัั ก ษาพยาบาล การตรวจสุุ ขภาพ

ประจำำ �ปีี ประกัั นชีี วิิต

ผลประโยชน์์ ตอบแทน หุ้้�น หุ้้�นกู้้� หรืือสิิ ทธิิ ประโยชน์์ อื่่� น

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรูู ปค่่าตอบแทนรายเดืือนและค่่ าเบี้้� ยประชุุ มของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุุ ดย่่ อย
ในปีี 2563 เป็็ นเงิิ นรวม 5,610,000 บาท

คณะ
กรรมการ

คณะ
เจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
กำำ �กัับ
ความเสี่่� ยง

รวม

-

-

-

-

-

-

2. นายสามารถ บูู รณวัั ฒนาโชค

780,000

-

-

-

-

780,000

3. นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ

440,000

-

960,000

-

-

1,400,000

4. นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส

440,000

-

300,000

120,000

-

860,000

5. นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส

440,000

-

320,000

70,000

490,000

1,320,000

6. นายศุุ ภชัั ย สุุ ขะนิิ นทร์์

440,000

-

-

-

-

440,000

7. นายกัั วราฟ มาลิิ ค

440,000

-

-

70,000

300,000

810,000

8. นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย

-

-

-

-

-

-

9. นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ

-

-

-

-

-

-

10. นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา

-

-

-

-

-

-

2,980,000

-

1,580,000

260,000

790,000

5,610,000

รายชื่่� อ
1. นายวานิิ ช ไชยวรรณ

รวม
หมายเหตุุ

1.	ตารางนี้้� ไม่่ รวมค่่ าตอบแทนรายเดืือนและผลประโยชน์์ อื่่� นของกรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร
2.	บุุ คคลลำำ �ดัับที่่� 1 ไม่่ ขอรัั บค่่ าตอบแทนรายเดืือน
3.	บุุ คคลลำำ �ดัับที่่� 2 พ้้ นจากตำำ �แหน่่ งประธานกรรมการ ด้้ วยเหตุุ ถึึ งแก่่ กรรม มีี ผลตั้้� งแต่่ วัันที่่� 24 สิิ งหาคม 2563
4.	บุุ คคลลำำ �ดัับที่่� 8, 9, 10 ไม่่ ขอรัั บค่่ าเบี้้� ยประชุุ มทุุ กคณะ

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ตารางแสดงค่่ าตอบแทนรายเดืือนกรรมการที่่� เป็็ นผู้้�บริิ หาร

ลูู กค้้า: ธนาคารพร้้ อมเติิ บโตเคีี ยงคู่่� ไปกัั บธุุ รกิิ จลูู กค้้าอย่่ างมั่่� นคง

ประเภท

และตรงตามความต้้ องการของลูู กค้้าอย่่ างแท้้ จริิ ง พร้้ อมสนัั บสนุุ น

และยั่่� งยืืน ด้้ วยความมุ่่�งมั่่� นพัั ฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ และบริิ การที่่� ตอบโจทย์์

ในปีี 2563

จำำ �นวนคน

จำำ �นวนเงิิ น (บาท)

ค่่ าตอบแทนรายเดืือน

3

66,240,448.40

เงิิ นสมทบเข้้ ากองทุุ นสำำ �รองเลี้้� ยงชีี พ

2

2,754,000

เงิิ นสมทบเข้้ ากองทุุ นประกัั นสัั งคม

2

14,400

รวม

3

69,008,848.40

ด้้ านการเงิิ น เน้้ นกลุ่่�มผู้้�ประกอบการรายย่่ อย ซึ่่� งธนาคารสนัั บสนุุ น
ด้้ านการเงิิ นในระบบที่่� มีี ความโปร่่ งใสและเป็็ นธรรม เพื่่� อใช้้

หมุุ นเวีี ยนในธุุ รกิิ จอย่่ างมั่่� นคงและสามารถสร้้ างการเติิ บโต

ได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง พร้้ อ มส่่ งเสริิ ม ให้้ ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่่� ม

ผู้้�ประกอบการรายย่่ อยที่่� ไม่่ สามารถเข้้ าถึึ งแหล่่ งเงิิ นทุุ นในระบบ
ให้้ มีี โอกาสเข้้ าถึึ งบริิ ก ารทางการเงิิ นอย่่ างทั่่� วถึึ งและเท่่ าเทีี ยม

ด้้ วยนโยบายและเงื่่� อนไขผลิิ ตภัั ณฑ์์ ทางการเงิิ นที่่� เป็็ นธรรมและ

ตารางแสดงผลตอบแทนพิิ เศษในปีี 2563
ประเภท

จำำ �นวนคน

จำำ �นวนเงิิ น (บาท)

ผลตอบแทนพิิ เศษ

8

2,100,000

รวม

8

2,100,000

ตอบโจทย์์ ต่่ อความต้้ องการของลูู กค้้ าอย่่ างแท้้ จริิ ง เน้้ นการให้้

บริิ การที่่� รวดเร็็ ว พัั ฒนากระบวนการให้้ บริิ การและการอนุุ มััติิสิินเชื่่� อ

ที่่� ไม่่ ยุ่่� งยากซัั บซ้้ อน เพราะธนาคารเข้้ าใจความต้้ องการของลูู กค้้า
ทุุ กกลุ่่� มเป้้ าหมายอย่่ างแท้้ จริิ ง ส่่ งผลให้้ ลูู กค้้ ามั่่� นใจในคุุ ณภาพ

และสามารถสร้้ างความพึึงพอใจสูู งสุุ ดให้้ แก่่ ลููกค้้า รวมถึึงรัั กษา
ความสัั มพัั นธ์์ อัันดีี กัับลูู กค้้าเสมอมา

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณีี หุ้้�น/หุ้้�นกู้้� ในปีี 2563
ประเภท

จำำ �นวนคน

จำำ �นวนเงิิ น (บาท)

หุ้้�น/หุ้้�นกู้้�

-

-

รวม

-

-

ผู้้�ถืือหุ้้�น: ธนาคารดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จโดยยึึดมั่่� นตามวิิ สััยทัั ศน์์ และพัั นธกิิ จ
ของธนาคาร รวมถึึ งหลัั กการกำำ �กัั บดูู แลกิิ จการที่่� ดีี บนพื้้� น ฐาน
ของความซื่่� อสัั ตย์์ และโปร่่ งใส มุ่่� งมั่่� นพัั ฒนาด้้ านผลิิ ตภัั ณฑ์์ และ

การบริิ การอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อสร้้ างการเติิ บโตทั้้� งผลประกอบการ

ตารางแสดงค่่ าตอบแทนอื่่� นๆ ที่่� ไม่่ ใช่่ ตััวเงิิ นในปีี 2563
ประเภท

ที่่� ดีี สู่่�การขัั บเคลื่่� อนธุุ รกิิ จอย่่ างมั่่� นคงและยั่่� งยืื น ทั้้� งยัั งตระหนัั ก

จำำ �นวนคน

จำำ �นวนเงิิ น (บาท)

ประกัั นชีี วิิต

4

18,000

รวม

4

18,000

ถึึงการเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของสัั งคม เพื่่� อสร้้ างรากฐานและการเติิ บโต

เชิิ งพาณิิ ชย์์ รวมถึึ งสร้้ างความสัั มพัั นธ์์ อัั นดีี กัั บคนในสัั งคม
ในระยะยาว ตลอดจนสร้้ างมูู ลค่่ าให้้ แก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้� นโดยคำำ �นึึ งถึึ ง
ผลประโยชน์์ ของผู้้�มีี ส่่วนได้้ เสีี ย

5. 	สิิ ทธิิ ของผู้้�มีีส่่ วนได้้ เสีี ย

พนัั กงาน: ธนาคารมีี นโยบายด้้ านการพัั ฒนาอบรมความรู้้�

ภายใต้้ หลัั กเกณฑ์์ การกำำ �กัับดูู แลกิิ จการที่่� ดีี ธนาคารไทยเครดิิ ต

ตอบสนองความต้้ องการของลูู กค้้ าได้้ อย่่ างมีี มาตรฐานและ

ความสามารถของพนัั กงานให้้ มีี คุุ ณภาพอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อ

เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) มุ่่�งมั่่� นให้้ ความสำำ �คัั ญในการบริิ หารงาน

สร้้ างความพึึ งพอใจสูู งสุุ ด รวมถึึ งเปิิ ดโอกาสให้้ พนัั กงานได้้

และดำำ � เนิิ นธุุ ร กิิ จด้้ วยความซื่่� อ สัั ตย์์ สุุ จริิ ต โปร่่ ง ใส บนพื้้� น ฐาน

ก้้ าวหน้้ าในหน้้ าที่่� การงานและได้้ รัับผลตอบแทนที่่� ดีีและเหมาะสม

ของความรัั บผิิ ดชอบต่่ อสัั งคมและสิ่่� งแวดล้้ อม เพื่่� อสร้้ างมูู ลค่่ าเพิ่่� ม

เพื่่� อให้้ เกิิ ดความร่่ วมแรงร่่ วมใจในการปฏิิ บััติิงาน ภายใต้้ การสร้้ าง

ให้้ แก่่ ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีี ยทุุ กกลุ่่� ม ด้้ วยความเชื่่� อมั่่� นในแนวคิิ ด “Everyone

บรรยากาศในการทำำ �งาน เสมืือนบุุ คคลในครอบครัั วเดีี ยวกัั น

Matters ใครไม่่ เห็็ น เราเห็็ น” โดยจัั ดให้้ มีีนโยบาย มาตรการ และ
ระบบงานในการป้้ องกัั นและจัั ดการความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์

คู่่�ค้้ า: ธนาคารให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บการแสวงหาพัั น ธมิิ ตรเพื่่� อเพิ่่� ม

นโยบาย มาตรการ และระบบงาน ตลอดจนการทบทวน

ประโยชน์์ ในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จร่่ วมกัั นอย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อผลัั กดััน

การควบคุุ มดูู แล ติิ ดตาม และตรวจสอบให้้ มีี การปฏิิ บัั ติิ ตาม

โอกาสทางธุุ รกิิ จ และความร่่ วมมืือในการแลกเปลี่่� ยนข้้ อมูู ลที่่� เป็็ น

ความเหมาะสมในนโยบายและแนวทางที่่� เกี่่� ยวข้้ อง อีี กทั้้� งธนาคาร

การดำำ � เนิิ นงานของธนาคารให้้ ประสบผลสำำ �เร็็ จ พร้้ อ มตั้้� งมั่่� น

ได้้ มุ่่� งมั่่� นสร้้ างสรรค์์ ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ที่่� มีี ความแตกต่่ าง เรีี ยบง่่ าย

อยู่่� ในความซื่่� อสัั ตย์์ สุุ จริิ ตและเที่่� ยงธรรมต่่ อคู่่�ค้้ า โดยมุ่่�งทำำ �ธุุรกิิ จ

และโปร่่ ง ใส ภายใต้้ นโยบาย “การกำำ �กัั บดูู แลให้้ บริิ ก ารลูู กค้้ า

ร่่ วมกัั บคู่่�ค้้ าในระยะยาวและสร้้ างการเติิ บโตอย่่ างยั่่� งยืืน

อย่่ างเป็็ นธรรม” (Market Conduct) และ “การให้้ สิินเชื่่� ออย่่ าง

เจ้้ าหนี้้� : ธนาคารมีี นโยบายในการรัั ก ษาและปฏิิ บัั ติิ ตามเงื่่� อนไข

มีี ความรัั บผิิ ดชอบ” (Responsible Lending)

ที่่� มีี ต่่ อเจ้้ าหนี้้� ด้้ วยการควบคุุ มดูู แลให้้ มีี การชำำ � ระคืื นเงิิ นกู้้� และ

ดอกเบี้้� ยให้้ กัั บเจ้้ าหนี้้� เงิิ นกู้้�ยืื มทุุ กประเภทอย่่ างครบถ้้ วนตาม
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

กำำ �หนดเวลา ทั้้� งยัั งปฏิิ บััติิตามเงื่่� อนไขการกู้้�ยืืมเงิิ นตามข้้ อตกลง

ได้้ อย่่ างแข็็ งแกร่่ ง อัั นเป็็ นส่่ วนสำำ �คัั ญในการสร้้ า งความมั่่� นคง

อย่่ างเคร่่ ง ครัั ด และจะดำำ � เนิิ นงานเพื่่� อ ให้้ เจ้้ าหนี้้� มั่่� นใจในความ

ทางเศรษฐกิิ จ

สามารถในการชำำ �ระหนี้้� และฐานะทางการเงิิ นของธนาคาร

สิ่่� งแวดล้้ อม: ธนาคารดำำ �เนิิ นโครงการเพื่่� อส่่ งเสริิ มการตระหนัั ก

หน่่ วยงานกำำ �กัับดูู แล: ธนาคารมุ่่�งมั่่� นดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จภายใต้้ การปฏิิ บััติิ

ถึึงความสำำ �คัั ญของสิ่่� งแวดล้้ อม ทั้้� งเยาวชนและพนัั กงานธนาคาร
ทั้้� งองค์์ กร ด้้ วยความมุ่่� งหวัั งเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งในการช่่ วยบรรเทา

ตามกฎหมายและ/หรืื อข้้ อกำำ � หนดของหน่่ วยงานกำำ �กัั บดูู แล
ที่่� เกี่่� ยวข้้ องอย่่ างเคร่่ งครัั ด

ผลกระทบจากการเปลี่่� ยนแปลงสภาพภูู มิิอากาศและสิ่่� งแวดล้้ อม

อย่่ างยั่่� งยืืน รวมถึึงกำำ �หนดลัั กษณะกิิ จการที่่� ธนาคารไม่่ สนัั บสนุุ น

สัั งคม: ธนาคารยึึดมั่่� นในวิิ สััยทัั ศน์์ และพัั นธกิิ จการดำำ �เนิิ นกิิ จการ

การให้้ สิินเชื่่� อกัั บธุุ รกิิ จที่่� อาจส่่ งผลกระทบต่่ อสิ่่� งแวดล้้ อม สัั งคม

และธรรมาภิิ บาล และได้้ ประกาศนโยบายให้้ เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งใน

ด้้ วยจริิ ยธรรมและการกำำ �กัั บดูู แลกิิ จการที่่� ดีี ควบคู่่�กัั บการมีี

ส่่ วนร่่ วมในการพัั ฒนาสัั งคม พร้้ อมอยู่่� เคีี ยงข้้ างผู้้�ประกอบการ

กระบวนการคัั ดกรองลูู กค้้าอย่่ างเป็็ นรูู ปธรรม

ขนาดกลางถึึ งขนาดย่่ อม ให้้ สามารถเริ่่� ม ต้้ นและต่่ อยอดธุุ ร กิิ จ

6.	การประชุุ ม

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะเจ้้ าหน้้ าที่่�
บริิ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
และกำำ �หนด
ค่่ าตอบแทน

6/7

-

-

-

-

2. นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ

12/12

-

12/12

-

-

3. นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส

12/12

-

12/12

4/4

11/11

4. นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส

12/12

-

11/12

4/4

-

5. นายศุุ ภชัั ย สุุ ขะนิิ นทร์์

12/12

-

-

-

-

6. นายกัั วราฟ มาลิิ ค

12/12

-

-

4/4

11/11

7. นางสาวกฤษณา อร่่ ามกุุ ลชัั ย

12/12

-

-

-

-

8. นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ

12/12

12/12

-

-

10/11

9. นายรอย ออกุุ สติิ นััส กุุ นารา

12/12

12/12

-

-

11/11

รายชื่่� อ
1. นายสามารถ บูู รณวัั ฒนาโชค

คณะกรรมการ
กำำ �กัับ
ความเสี่่� ยง

7. จริิ ยธรรมทางธุุ รกิิ จ

และนโยบายการปฏิิ บัั ติิ งานการป้้ องกัั นและปราบปราม

คณะกรรมการธนาคารได้้ กำำ�หนดนโยบายการฝึึ กอบรมมาตรฐาน

ทางการเงิิ นแก่่ การก่่ อการร้้ ายและการแพร่่ ขยายอาวุุ ธที่่� มีี

การฟอกเงิิ น และการป้้ องกัั นและปราบปรามการสนัั บสนุุ น

ด้้ านจริิ ย ธรรมต่่ อบุุ คลากรทุุ กระดัั บของธนาคารอย่่ างชัั ดเจน

อานุุ ภาพทำำ �ลายล้้ างสูู ง

เพื่่� อเสริิ มสร้้ างความเชื่่� อถืือและความไว้้ วางใจ พร้้ อมสร้้ างประโยชน์์

•	มีี ส่่ วนร่่ วมในการป้้ องกัั นและหลีี กเลี่่� ยงการกระทำำ �อัันนำำ �มา

ผู้้�มีี ส่่ วนได้้ เสีี ย โดยบุุ คลากรทุุ กระดัั บมีี หน้้ าที่่� ต้้ องถืื อปฏิิ บัั ติิ ตาม

•	ปฏิิ บัั ติิ หน้้ าที่่� ด้้ วยความยึึ ดมั่่� นในมาตรฐานของผู้้�ประกอบ

ซึ่่� งความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์

สูู งสุุ ดให้้ อุุ ตสาหกรรมทางการเงิิ นของธนาคาร ผู้้�ถืื อหุ้้� น และ
แนวทางที่่� กำำ � หนดไว้้ อย่่ างเคร่่ ง ครัั ด ทั้้� งในส่่ วนที่่� พึึ งปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ

วิิ ชาชีี พที่่� มีี ความรู้้� ความสามารถ ความชำำ �นาญ และความ

ธนาคาร ลูู กค้้า สัั งคม และบุุ คลากรในองค์์ กร ดัั งนี้้�

•	ปฏิิ บัั ติิ หน้้ าที่่� ด้้ วยความซื่่� อสัั ตย์์ สุุ จริิ ต มีี คุุ ณธรรม ความ

•

รัั บผิิ ดชอบตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ ของทางการ และนโยบาย

ระเบีี ยบงานของธนาคารอย่่ างเคร่่ ง ครัั ด เช่่ น นโยบาย

เก็็ บรัั กษาข้้ อมูู ลอัั นเป็็ นความลัั บและไม่่ ใช้้ ข้้ อมูู ลภายใน

หรืื อข้้ อมูู ลอัั นเป็็ นความลัั บเพื่่� อแสวงหาประโยชน์์ ในทาง
มิิ ชอบแก่่ ตนเองหรืือผู้้�อื่่� น

การต่่ อต้้ านการคอร์์ รัั ปชัั น (Anti-corruption Policy)
รายงานประจำำ �ปีี 2563

ระมัั ดระวัั งรอบคอบอย่่ างเต็็ มความสามารถ
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8.	การป้้ องกัั นความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์

9.	การควบคุุ มภายในและการตรวจสอบภายใน

ธนาคารกำำ �หนดแนวทางเป็็ นลายลัั กษณ์์ อัั กษรถึึงมาตรการบริิ หาร

ธนาคารให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บระบบควบคุุ มภายใน ด้้ วยการกำำ �หนด

8.1	การป้้ องกัั นการใช้้ ข้้อมูู ลภายใน

ประสิิ ทธิิ ภาพยิ่่� งขึ้้� น เนื่่� องจากธนาคารตระหนัั กดีี ว่่ าระบบ

จัั ดการความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์ ดัั งนี้้�

เป็็ นนโยบายหลัั กในการสร้้ างระบบการควบคุุ มภายในที่่� เหมาะสม
และเพีี ยงพอ รวมทั้้� งการพัั ฒนาระบบควบคุุ มภายในให้้ มีี

ธนาคารประกอบธุุ ร กิิ จภายในขอบเขตการประกอบธุุ ร กิิ จ

กา ร ค ว บ คุุ ม ภา ย ใ น ที่่� ดีี แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ส า ม า ร ถ ช่่ ว ย ป้้ อ ง กัั น

การปฏิิ บััติิงานในทุุ กส่่วนของธนาคาร ซึ่่� งนำำ �ไปสู่่� ผลประกอบการที่่� ดีี

และขอบเขตการทำำ �ธุุรกรรมของธนาคารพาณิิ ชย์์เพื่่� อรายย่่ อย
โดยให้้ บริิ ก ารแก่่ ลูู กค้้ ารายย่่ อย และวิิ สาหกิิ จขนาดกลาง

และความเจริิ ญก้้ าวหน้้ าของธนาคารให้้ มีี ความยั่่� งยืื น โดยสาระ

และขนาดย่่ อมเท่่ านั้้� น ไม่่ มีี ลูู กค้้ าที่่� เป็็ นธุุ รกิิ จขนาดใหญ่่ หรืือ

สำำ �คัั ญของระบบการควบคุุ มภายในที่่� ธนาคารได้้ กำำ�หนดไว้้ มีีดัังนี้้�

บริิ ษัั ทจดทะเบีี ยนในตลาดหลัั กทรัั พ ย์์ จึึ งมีี ความเสี่่� ยงที่่� ต่ำำ� �

1.	การจัั ดโครงสร้้ างองค์์ กรให้้ มีีความชัั ดเจนและสอดคล้้ องกัั บ

เกี่่� ยวกัั บการรัั บและใช้้ ข้้อมูู ลที่่� ยัั งมิิ ได้้ เปิิ ดเผยต่่ อสาธารณะ
ที่่� มีีสาระสำำ �คัั ญ (Material Nonpublic Information) ทั้้� งนี้้�

ขนาดของธนาคารและเป้้ าหมายในการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ

ธนาคารมีี ข้้ อกำำ � หนดในจรรยาบรรณพนัั กงานเกี่่� ยวกัั บ
การรัั กษาข้้ อมูู ลความลัั บและการห้้ ามใช้้ ข้้อมูู ลของธนาคาร

2.	คณะกรรมการตรวจสอบทำำ �หน้้ าที่่� พิิจารณาความเพีี ยงพอ

และลูู กค้้าเพื่่� อประโยชน์์ ของตนเองหรืือผู้้�อื่่� น

ของระบบการควบคุุ มภายในของธนาคาร โดยกำำ �กัั บดูู แล

การปฏิิ บัั ติิ งานของสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ทำำ �งานใกล้้ ชิิดกัั บผู้้�สอบบัั ญชีี ของธนาคาร ซึ่่� งเน้้ นการพิิ จารณา

8.2 	การทำำ �ธุุรกรรมระหว่่ างกลุ่่�มบริิ ษััทในเครืือและผู้้�มีี ผลประโยชน์์
เกี่่� ยวข้้ อง

ความเพีี ยงพอของระบบการควบคุุ มภายใน การปฏิิ บััติิตาม

8.2.1 	ห้้ ามมิิ ให้้ มีี ลัั กษณะการถ่่ ายเทผลประโยชน์์ ของ

กฎเกณฑ์์ ของทางการและทบทวนสอบทานนโยบายบัั ญชีี

ธนาคารไปยัั งบุุ คคลที่่� เกี่่� ยวข้้ องในการทำำ � รายการ

ที่่� สำำ�คัั ญ รวมถึึงการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลของธนาคาร

ระหว่่ างธนาคารกัั บกรรมการ ผู้้� บริิ หาร ผู้้�ถืื อหุ้้� น
รายใหญ่่ และบุุ คคลที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

3. ธนาคารได้้ ให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บการบริิ หารความเสี่่� ยงเป็็ น

8.2.2 	ห้้ ามผู้้� บริิ หารหรืื อพนัั กงานที่่� เป็็ นผู้้�ที่่� มีี ส่่ วนได้้ เสีี ย

อย่่ างยิ่่� ง โดยมีี คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยงและฝ่่ ายงาน

หรืือมีี ผลประโยชน์์ เกี่่� ยวข้้ องเข้้ าร่่ วมในกระบวนการ

บริิ หารความเสี่่� ยงที่่� มีีหน้้ าที่่� วิิเคราะห์์ ความเสี่่� ยงประเภทต่่ างๆ

ตัั ดสิิ นใจในธุุ รกรรมระหว่่ างกัั น

และติิ ดตามให้้ ธนาคารมีี ความเสี่่� ยงในระดัั บที่่� ยอมรัั บได้้ ตามที่่�

8.2.3 	กำำ � หนดให้้ ธุุ ร กรรมระหว่่ างกลุ่่� มบริิ ษัั ทในเครืือและ

คณะกรรมการกำำ �หนด โดยมีี การรายงานเรื่่� องจากการพิิ จารณา

ผู้้�มีี ผลประโยชน์์ เกี่่� ยวข้้ องที่่� มีี ข้้ อตกลงทางการค้้ า

ของคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่� ยงต่่ อคณะกรรมการ

ไม่่ เป็็ นไปตามเงื่่� อนไขการค้้ าทั่่� วไปต้้ องผ่่ านการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเป็็ นประจำำ �

เห็็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่่ อนเสนอ
อนุุ มัั ติิต่่อคณะกรรมการธนาคาร

4. ธนาคารมีี ระเบีี ยบการปฏิิ บัั ติิ งานที่่� กำำ �หนดอำำ �นาจตลอดจน

ความรัั บ ผิิ ดชอบของผู้้� บริิ ห ารและผู้้�ปฏิิ บัั ติิ งานแต่่ ละระดัั บ

8.3 	การรัั บและให้้ ของขวัั ญ การรัั บรอง และผลประโยชน์์ อื่่� นๆ

รวมถึึงกระบวนการควบคุุ มในแต่่ ละขั้้� นตอนของการปฏิิ บััติิงาน

ธนาคารกำำ � หนดนโยบายต่่ อต้้ านการทุุ จริิ ตค อร์์ รัั ปชัั น โดย

โดยมีี การแบ่่ งแยกหน้้ าที่่� ผู้้�ปฏิิ บััติิงาน ผู้้�สอบทาน และผู้้�อนุุ มััติิ
ออกจากกัั น เพื่่� อให้้ เกิิ ดการถ่่ วงดุุ ลและเพื่่� อการตรวจสอบ

พนัั กงานทุุ กระดัั บต้้ องไม่่ ติิ ดสิิ นบน นำำ � เสนอผลตอบแทน

หรืือเรีี ยกร้้ องผลประโยชน์์ อื่่� นใดซึ่่� งไม่่ เหมาะสมทั้้� งทางตรง

ระหว่่ างกัั นอย่่ างเหมาะสม และมีี การจัั ดทำำ �คู่่�มืื อการปฏิิ บััติิงาน

และทางอ้้ อมกัั บลูู กค้้า หน่่ วยงานของรัั ฐ เอกชน หรืือบุุ คคล

เพื่่� อให้้ ผู้้�ปฏิิ บััติิงานปฏิิ บััติิตามได้้ อย่่ างไม่่ ผิิดพลาด

ที่่� สาม เพื่่� อก่่ อให้้ เกิิ ดอิิ ทธิิ พลต่่ อการใช้้ วิิ จารณญาณที่่�

เป็็ นกลางในการตัั ดสิิ นใจ หรืือก่่ อให้้ เกิิ ดอิิ ทธิิ พลต่่ อการกระทำำ �

5. ธนาคารมีี ระบบเทคโนโลยีี สารสนเทศที่่� ได้้ รัั บการพัั ฒนา

ในหน้้ าที่่� ของผู้้�อื่่� น หรืือทำำ �ให้้ ได้้ มาซึ่่� งประโยชน์์ อัั นมิิ ชอบ

อย่่ างต่่ อเนื่่� อง เพื่่� อใช้้ สนัั บสนุุ นข้้ อมูู ลทางการเงิิ นและข้้ อมูู ล

การปฏิิ บัั ติิ งาน เพื่่� อให้้ มีี การติิ ดตามและประเมิิ นผลตาม
ระบบการควบคุุ มภายในที่่� กำำ � หนด และให้้ สามารถแก้้ ไข
ข้้ อบกพร่่ องที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญได้้ อย่่ างทัั นท่่ วงทีี รวมถึึงสามารถ

ให้้ ข้้อมูู ลระบบสารสนเทศที่่� มีีประโยชน์์ มีี ความถูู กต้้องครบถ้้ วน
ต่่ อการตัั ดสิิ นใจของคณะกรรมการและผู้้�บริิ หารของธนาคาร
80

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

12.	การรัั บเรื่่� องร้้ องเรีียน

6. สายงานตรวจสอบภายในมีี หน้้ าที่่� ตรวจสอบการปฏิิ บัั ติิ งาน
ของธนาคาร โดยใช้้ หลัั กเกณฑ์์ การพิิ จารณาตามฐาน

ความเสี่่� ยงของงาน การปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์ ของทางการ

ธนาคารมีี แนวทางการดำำ �เนิิ นงานที่่� ยึึ ดหลัั กความถูู กต้้อง ซื่่� อสัั ตย์์

โดยสายงานตรวจสอบภายในมีี ความอิิ สระในการปฏิิ บััติิงาน

การจัั ดการข้้ อร้้ องเรีี ยนของลูู กค้้าหรืือการแจ้้ งเบาะแสการทุุ จริิ ต

นโยบายระเบีี ยบปฏิิ บััติิของธนาคาร เป็็ นแนวทางในการตรวจสอบ

และโปร่่ งใส โดยได้้ จัั ดตั้้� งฝ่่ ายรัั บเรื่่� องร้้ องเรีี ยนเพื่่� อรองรัั บ

จากฝ่่ ายจัั ดการ ซึ่่� งรายงานตรงต่่ อคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่่ างๆ ซึ่่� ง ลูู กค้้ าสามารถร้้ อ งเรีี ย นได้้ ผ่่ านช่่ อ งทางออนไลน์์ ของ
ธนาคาร สาขา และศูู นย์์ ลููกค้้าสัั มพัั นธ์์ (Call Center) โดยเจ้้ าหน้้ าที่่�

10.	การเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลข่่ าวสาร

จะต้้ องสามารถรัั บเรื่่� องได้้ ทัั นทีี แม้้ เป็็ นเรื่่� องที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บ

หน่่ วยงานอื่่� น เพื่่� อ อำำ �นวยความสะดวกและไม่่ ทำำ � ให้้ ผู้้�ร้้ อ งเรีี ย น

ธนาคารให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บความโปร่่ งใสในการดำำ �เนิิ นงาน ด้้ วย

เกิิ ดความไม่่ พอใจ จากนั้้� นจึึ งแจ้้ งให้้ ผู้้�ร้้ อ งเรีี ย นทราบขั้้� นตอน

การมอบหมายให้้ มีีการกำำ �กัับตรวจสอบและกำำ �กัับการปฏิิ บััติิงาน

และระยะเวลาในการดำำ �เนิิ นการ

ของธนาคาร ภายใต้้ กฎเกณฑ์์ และนโยบายระเบีี ยบปฏิิ บัั ติิ ของ
ธนาคาร โดยกำำ �หนดให้้ มีีการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลข่่ าวสารของธนาคาร

นอกจากนั้้� น ทางธนาคารยัั งมีี การกำำ �หนดจรรยาบรรณ/บทบาท

ได้้ รัับทราบข้้ อมูู ลข่่ าวสารอย่่ างทั่่� วถึึง ไม่่ ว่่าจะเป็็ นข้้ อมูู ลทั่่� วไปของ

การปฏิิ บัั ติิ งานที่่� เป็็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบีี ยบ ข้้ อบัั งคัั บ คู่่�มืือ

อย่่ างครบถ้้ วนและโปร่่ งใส เพื่่� อให้้ ผู้้�มีีส่่วนได้้ เสีี ยและผู้้�สนใจทั่่� วไป

หน้้ าที่่� ของพนัั กงานทุุ กระดัั บ ให้้ ครอบคลุุ มถึึงการตรวจสอบ และ

ธนาคาร รายงานข้้ อมูู ลทางการเงิิ น ข้้ อมูู ลการดำำ �รงเงิิ นกองทุุ น

การปฏิิ บัั ติิ งานที่่� เกี่่� ยวข้้ อง พร้้ อมทั้้� งมีี กระบวนการด้้ านวิิ นัั ยและ

ตามประกาศของธนาคารแห่่ งประเทศไทย รวมทั้้� งข้้ อมูู ลผลิิ ตภััณฑ์์

มีี ระเบีี ยบในการลงโทษพนัั กงานที่่� กระทำำ �ความผิิ ดอย่่ างจริิ งจัั ง

และบริิ การของธนาคาร ซึ่่� งมีี การเผยแพร่่ ผ่่านสื่่� อมวลชน เว็็ บไซต์์

ด้้ วยความเป็็ นธรรมและเหมาะสม รวมถึึงส่่ งเสริิ มให้้ มีีการสอดส่่ อง

ของธนาคารที่่� www.tcrbank.com และช่่ องทางสื่่� อสัั งคม

ดูู แลการกระทำำ �ผิิดผ่่ านการมีี ส่่วนร่่ วมของทุุ กคนในองค์์ กร

ออนไลน์์ ต่่ างๆ (Social Media) พร้้ อมทั้้� งเปิิ ดเผยรายงาน

13.	การพัั ฒนาทรัั พยากรบุุ คคล

ความรัั บผิิ ดชอบของคณะกรรมการต่่ อรายงานทางการเงิิ น
ในรายงานประจำำ �ปีี ทั้้� งภาษาไทยและภาษาอัั งกฤษ ซึ่่� งเผยแพร่่
บนเว็็ บไซต์์ ของธนาคารเช่่ นเดีี ยวกัั น

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) ยึึ ดมั่่� นในการ

ดำำ �เนิิ นกิิ จการธนาคารที่่� ยั่่� งยืื น (Sustainable Banking) ด้้ วย

11.	การบริิ หารลูู กค้้าสัั มพัั นธ์์

ความรัั บ ผิิ ดชอบต่่ อสิ่่� งแวดล้้ อม สัั งคม พนัั กงาน ภายใต้้ หลัั ก

ธ นา คา ร ใ ห้้ ค วา ม สำำ � คัั ญ กัั บ กา ร ทำำ �ค วา ม เ ข้้ า ใ จ แ ล ะ เ ข้้ า ถึึ ง

ในสามมิิ ติิ ประกอบด้้ วย ด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อม (Environment)

ธรรมาภิิ บาลที่่� ดีี (ESG) โดยมุ่่�งเน้้ นการส่่ งเสริิ มสร้้ างความยั่่� งยืืน

ความต้้ องการที่่� แท้้ จริิ ง ของลูู กค้้ า พร้้ อมมุ่่� งเน้้ นการส่่ งมอบ

สัั งคมและพนัั กงาน (Social and Employee) และธรรมาภิิ บาล

ประสบการณ์์ ที่่� ดีี และตอบโจทย์์ ลูู กค้้ าในทุุ กช่่ องทางการให้้

(Governance) ผ่่ านการดำำ � เนิิ นงานของธนาคารและพนัั กงาน

บริิ การของธนาคาร โดยได้้ จัั ดตั้้� งทีี มบริิ หารความสัั มพัั น ธ์์ ลููกค้้ า

ทุุ กคน

เพื่่� อตอบสนองความต้้ องการของลูู กค้้า และมีี ศููนย์์ ลููกค้้าสัั มพัั นธ์์

(Call Center) ให้้ บริิ การสอบถามข้้ อมูู ล ผลิิ ตภัั ณฑ์์ และรองรัั บ

ขณะเดีี ยวกัั นธนาคารยัั งได้้ ร่่วมกัั บสมาคมธนาคารไทยและธนาคาร

ลูู กค้้ าจากการสอบถามความพึึงพอใจการใช้้ บริิ การมาปรัั บปรุุ ง

แนวทางการดำำ �เนิิ นกิิ จการธนาคารอย่่ างยั่่� งยืื นในการให้้ สิิ นเชื่่� อ

ความต้้ องการของลูู กค้้า รวมถึึงจัั ดให้้ มีีการนำำ �ข้้อเสนอแนะของ

พาณิิ ชย์์ 15 แห่่ ง ในการลงนามบัั นทึึกข้้ อตกลงความร่่ วมมืือกำำ �หนด

พัั ฒนาบริิ การและกระบวนการต่่ างๆ เพื่่� อสร้้ างประสบการณ์์ ที่่� ดีี

อย่่ างรัั บผิิ ดชอบในเดืือนสิิ งหาคม 2562 โดยมีี การนำำ �ปััจจัั ยด้้ าน

ให้้ กัับลูู กค้้าอย่่ างต่่ อเนื่่� อง

สิ่่� งแวดล้้ อม สัั งคม และธรรมาภิิ บาล (Environmental, Social,

and Governance: ESG) มาร่่ วมพิิ จารณาในการกำำ �หนดนโยบาย

ขณะเดีี ยวกัั นธนาคารยัั งได้้ ประชาสัั มพัั นธ์์ ข้้ อมูู ลผลิิ ตภัั ณฑ์์

และกลยุุ ทธ์์ ในการพัั ฒนาทรัั พยากรบุุ คคลของธนาคาร

ทางการเงิิ นของธนาคารผ่่ านหลากหลายช่่ องทาง เช่่ น Facebook,
Chat, Website และเพื่่� อ ให้้ ลูู กค้้ าของธนาคารสามารถเข้้ าถึึ ง

ธนาคารให้้ ความสำำ �คัั ญกัั บพนัั กงานทุุ กระดัั บ ในฐานะทรัั พยากรที่่� มีี

เพื่่� อติิ ดต่่ อลูู กค้้าที่่� ให้้ ความสนใจผลิิ ตภััณฑ์์ ของธนาคาร และส่่ งมอบ

บรรลุุ ความสำำ �เร็็ จตามเป้้ าหมาย โดยมุ่่�งมั่่� นในการบริิ หาร พัั ฒนา

ผลิิ ตภััณฑ์์ ทางการเงิิ นได้้ อย่่ างทั่่� วถึึง ธนาคารจึึ งได้้ พััฒนาทีี มงาน

คุุ ณค่่าขององค์์ กร และเป็็ นปัั จจัั ยหลัั กที่่� ผลัั กดัันให้้ การดำำ �เนิิ นงาน

ประสบการณ์์ ที่่� ดีี ในทุุ กช่่ องทางการให้้ บริิ การ รวมถึึ งมีี ทีี มงาน

และธำำ � รงรัั ก ษาพนัั กงาน เพื่่� อ ให้้ ร่่ ว มกัั นสร้้ า งสรรค์์ ผลงานและ

ในการประสานงานรัั ก ษาฐานลูู กค้้ าเก่่ าที่่� มีี คุุ ณภาพให้้ คงอยู่่�กัั บ

ความเจริิ ญก้้ าวหน้้ าอย่่ างยั่่� งยืื นให้้ กัั บธนาคาร ภายใต้้ กฎหมาย

ธนาคารต่่ อไป

รายงานประจำำ �ปีี 2563

คุ้้� มครองแรงงานและแนวทางการปฏิิ บัั ติิ ที่่� เป็็ นสากลด้้ วยการ
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14. นโยบายเกี่่� ยวกัั บการกำำ �กัับดูู แลกิิ จการ

เคารพในสิิ ทธิิ เกีี ยรติิ ศัั กดิ์์� ศรีี และความเท่่ าเทีี ยมของพนัั กงาน

ทุุ กท่่าน รวมถึึงมีี การปฏิิ บััติิอย่่ างเป็็ นธรรมและให้้ โอกาสที่่� เท่่ าเทีี ยม
แก่่ พนัั กงานโดยไม่่ จำำ �กัั ด เพศ วัั ย ศาสนา ถิ่่� นที่่� อยู่่� อาศัั ย และ

ธนาคารสนัั บสนุุ นให้้ มีี การพัั ฒ นางานการกำำ �กัั บดูู แลกิิ จการที่่� ดีี

พื้้� นฐานทางชาติิ พัั นธุ์์� โดยมีี การดำำ � เนิิ นการผ่่ านการกำำ � หนด

โดยกำำ � หนดนโยบายและคู่่�มืื อจรรยาบรรณของธนาคาร/คู่่�มืื อ

สวัั สดิิ การต่่ างๆ อย่่ างเหมาะสมและเป็็ นธรรม ส่่ งเสริิ มคุุ ณภาพ

การประกอบธุุ รกิิ จธนาคารพาณิิ ชย์์เพื่่� อรายย่่ อยและการปฏิิ บััติิงาน

นโยบายการจ้้ างงาน การบริิ หารจัั ดการระบบค่่ าตอบแทน รวมทั้้� ง

จรรยาบรรณพนัั กงานเป็็ นลายลัั กษณ์์ อัั กษร เพื่่� อ เป็็ นกรอบใน

ชีี วิิ ตที่่� ดีี ในการทำำ � งานอย่่ างมีี จริิ ย ธรรม จรรยาบรรณที่่� ดีี ของ

สำำ �หรัั บบุุ คลากรของธนาคาร ด้้ วยความยึึ ดมั่่� นในคุุ ณธรรม

พนัั กงาน และจัั ดให้้ มีีสภาพแวดล้้ อมการทำำ �งานที่่� ดีี มีี อาชีี วอนามัั ย

ความซื่่� อสัั ตย์์ สุุ จริิ ต และการปฏิิ บััติิที่่� สอดคล้้ องกัั บกฎหมายต่่ างๆ

และความปลอดภัั ยในการทำำ �งาน โดยคำำ �นึึ งถึึ งมาตรฐานสากล

ให้้ เป็็ นไปตามแนวทางการกำำ �กัับดูู แลกิิ จการที่่� ดีี ดัั งต่่ อไปนี้้�

การพัั ฒนาคุุ ณภาพของทรัั พยากรบุุ คคลอย่่ างต่่ อเนื่่� องผ่่ าน

1.	จัั ดให้้ ผู้้� บริิ หารและพนัั กงานทุุ กระดัั บลงนามและยอมรัั บปฏิิ บััติิ

อย่่ างทั่่� วถึึ ง เพื่่� อ ให้้ เตรีี ย มความพร้้ อ มรองรัั บ การเติิ บโตของ

พนัั กงาน ตลอดจนให้้ การอบรมหัั วข้้ อธรรมาภิิ บาลและ

ธนาคารได้้ ให้้ ความสำำ �คัั ญด้้ านการเติิ บโตในหน้้ าที่่� การงานและ

การอบรมและพัั ฒนาพนัั กงานทุุ กสายงาน ทุุ กระดัั บ และการสื่่� อสาร

ตามคู่่�มืือจรรยาบรรณของธนาคารและคู่่�มืือจรรยาบรรณ

ธ นา คา ร แ ล ะ เ พื่่� อ กา ร เ ติิ บ โ ต ใ น ห น้้ า ที่่� กา รงา น ตา ม ค วา ม รู้้�

จรรยาบรรณให้้ กัับพนัั กงานใหม่่ ทุุกเดืือน

ความสามารถของพนัั กงานในที่่� สุุด

2.	กำำ � หนดให้้ คู่่�มืื อจรรยาบรรณของธนาคารมีี สาระสำำ �คัั ญ

สำำ �หรัั บการดำำ �เนิิ นงานด้้ านทรัั พยากรบุุ คคล ธนาคารได้้ จััดทำำ �แผน

เรื่่� องการกำำ �กัับดูู แลโดยรวม ดัั งนี้้�

ด้้ านบุุ คลากรโดยมุ่่�งเน้้ นการดำำ �เนิิ นการจัั ดสรรทรัั พยากรบุุ คคลให้้

2.1 	จัั ดให้้ พนัั กงานทุุ กระดัั บมีี ความรู้้�ความเข้้ าใจความเสี่่� ยง

เหมาะสมกัั บความต้้ องการในด้้ านคุุ ณภาพและปริิ มาณ พร้้ อมกำำ �หนด

เกี่่� ยวกัั บการไม่่ ปฏิิ บััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ ต่่างๆ

โครงสร้้ างองค์์ กร ผู้้�บริิ หาร และบุุ คลากรที่่� จะรองรัั บแผนธุุ รกิิ จ

ที่่� จะส่่ งผลกระทบต่่ อการดำำ �เนิิ นธุุ รกิิ จ ภาพลัั กษณ์์ และ

ซึ่่� งในปัั จจุุ บัันธนาคารมีี พนัั กงานจำำ �นวน 3,244 คน (ข้้ อมูู ล ณ วัั นที่่� 31

ชื่่� อเสีี ยงของธนาคาร ตลอดจนหน้้ าที่่� และความรัั บผิิ ดชอบ

ธัั นวาคม 2563) โดยโครงสร้้ างและจำำ �นวนของพนัั กงานจะเพิ่่� มขึ้้� น

ของพนัั กงาน

ตามการขยายตัั วของธุุ รกิิ จ ซึ่่� งธนาคารได้้ กำำ � หนดคุุ ณสมบัั ติิ

2.2 	จัั ดให้้ มีีหน่่ วยงานกำำ �กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ เพื่่� อทำำ �

ของพนัั กงานในการคัั ดเลืื อกบุุ คลากร โดยพนัั กงานต้้ องมีี

หน้้ าที่่� กำำ �กัั บดูู แลการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์

ประสบการณ์์ ในสายงานที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

อย่่ างเป็็ นอิิ สระ พร้้ อมทั้้� งจัั ดสรรบุุ คลากรและทรัั พยากร
ต่่ างๆ ให้้ กัับหน่่ วยงานดัั งกล่่ าวอย่่ างเหมาะสม

ในปีี 2563 เป็็ นปีี ที่่� ทุุกคนต้้ องเผชิิ ญกัั บความท้้ าทายใหม่่ จากการ

2.3 	จัั ดให้้ มีี การกำำ �กัั บดูู แลเพื่่� อสอบทานการปฏิิ บัั ติิ ตาม

แรงกระตุ้้�นและแรงผลัั กดัันที่่� สำำ�คัั ญในการหาแนวทางใหม่่ สำำ�หรัั บ

นโยบายและระเบีี ยบปฏิิ บััติิของธนาคารอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

กำำ �หนดให้้ มีีรููปแบบการฝึึ กอบรมแบบผสมผสานเพื่่� อให้้ พนัั กงาน

มาตรการป้้ องกัั นภายใต้้ กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์์

แพร่่ ร ะบาดของเชื้้� อไวรัั ส COVID-19 ความท้้ าทายนี้้� นัั บเป็็ น

กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ของหน่่ วยงานทางการที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

การฝึึ กอบรมและพัั ฒนาบุุ คลากรแบบ New Normal โดยธนาคาร

โดยให้้ มีีการบริิ หารจัั ดการพร้้ อมทั้้� งแนวทางแก้้ ไขและ

มีี จำำ � นวนชั่่� วโมงในการเข้้ าฝึึ กอบรมในห้้ องเรีี ยนลดลงเพื่่� อลด

หลัั กธรรมาภิิ บาล นโยบาย และระเบีี ยบปฏิิ บัั ติิ ของ

ความเสี่่� ยงในการสัั มผัั สกัั บบุุ คคลอื่่� น (Social Distancing) และ

ธนาคาร

มีี การใช้้ เทคโนโลยีี เพิ่่� มขึ้้� น (Virtual Classroom and e-Learning)

2.4 	จัั ดให้้ มีี ข้้ อบัั งคัั บในการปฏิิ บัั ติิ งานที่่� มีี การดำำ � เนิิ นการ

การฝึึ กอบรมให้้ มีี ประสิิ ทธิิ ภาพมากขึ้้� นต่่ อไป เพื่่� อ เพิ่่� ม ศัั กยภาพ

กฎหมาย กฎเกณฑ์์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบ

เพื่่� อรองรัั บสถานการณ์์ ที่่� เกิิ ดขึ้้� น โดยธนาคารจะพัั ฒนารูู ปแบบ

ทางวิิ นััยและการกำำ �หนดโทษทางวิิ นััยต่่ อผู้้�ที่่� ไม่่ ปฏิิ บััติิตาม

ในการทำำ �งานของพนัั กงาน ให้้ สามารถส่่ งมอบประสบการณ์์ บริิ การ

และลัั กษณะการกระทำำ �ความผิิ ดด้้ วยความเป็็ นธรรมกัั บ

ทางการเงิิ นที่่� ดีีที่่� สุุดให้้ แก่่ ลููกค้้า และสามารถรัับมืือกัั บการเปลี่่� ยนแปลง

ทุุ กฝ่่ายโดยไม่่ เลืือกปฏิิ บััติิ

ที่่� เกิิ ดขึ้้� นอย่่ างรวดเร็็ วในปัั จจุุ บัั น

3.	จัั ดให้้ มีีการปฏิิ บััติิตามนโยบายการบริิ หารจัั ดการด้้ านการให้้

บริิ การลูู กค้้าอย่่ างเป็็ นธรรม (Market Conduct) และนโยบาย
ต่่ อต้้ านการคอร์์ รััปชััน (Anti-corruption Policy)

82

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

รายงานทางการเงิน

84
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

85
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

87

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

90

งบแสดงฐานะการเงิน

92

งบกำไรขาดทุน
และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

95

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

99

งบกระแสเงินสด

102

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) เป็็ นผู้้�รัั บผิิ ดชอบในการจัั ดทำำ �และนำำ �เสนอ

งบการเงิิ นของธนาคารโดยถูู กต้้องตามที่่� ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นและหลัั กการบัั ญชีี ที่่� รัับรอง

ทั่่� วไป โดยใช้้ นโยบายการบัั ญชีี ที่่� ถืื อปฏิิ บััติิอย่่ างสม่ำำ� �เสมอและเหมาะสม ตามหลัั กความระมัั ดระวัั งและประมาณการ
ที่่� สมเหตุุ สมผลในการจัั ดทำำ � รวมทั้้� งมีี การเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลในหมายเหตุุ ประกอบงบการเงิิ นอย่่ างเพีี ยงพอ ซึ่่� งงบการเงิิ น
ดัั งกล่่ าวได้้ ผ่่านการตรวจสอบและให้้ ความเห็็ นอย่่ างไม่่ มีีเงื่่� อนไขจากผู้้�สอบบัั ญชีี รัับอนุุ ญาตแล้้ ว

คณะกรรมการธนาคารได้้ จัั ดให้้ มีี และดำำ � รงไว้้ ซึ่่� งระบบบริิ หารความเสี่่� ยง ระบบการควบคุุ มภายใน

การตรวจสอบภายใน การกำำ �กัั บการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์ และการกำำ �กัั บดูู แลที่่� เหมาะสม มีี ธรรมาภิิ บาล
และมีี ประสิิ ทธิิ ผ ล เพื่่� อ ให้้ มั่่� นใจได้้ อย่่ างมีี เหตุุ ผลว่่ าข้้ อมูู ลทางการเงิิ นมีี ความถูู กต้้ องครบถ้้ วน แสดงให้้ เห็็ น
ฐานะการเงิิ นโดยถูู กต้้ องตามที่่� ควรในสาระสำำ �คัั ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น เพื่่� อ ให้้ เชื่่� อมั่่� น
ได้้ ว่่ าธนาคารมีี ฐานะมั่่� นคงและสามารถป้้ องกัั นความเสี่่� ยงที่่� เกิิ ดจากสภาวะเศรษฐกิิ จที่่� ไม่่ ปกติิ ทั้้� งนี้้�

คณะกรรมการธนาคารได้้ แต่่ งตั้้� งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่� งประกอบด้้ วย กรรมการอิิ สระทั้้� งสิ้้� นเป็็ นผู้้�ดูู แล

รัั บผิิ ดชอบเกี่่� ยวกัั บคุุ ณภาพของรายงานทางการเงิิ น ระบบการควบคุุ มภายใน และการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลรายการ

ที่่� เกี่่� ยวโยงกัั นอย่่ างครบถ้้ วน เพีี ยงพอ และเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ แสดงความเห็็ นเกี่่� ยวกัั บ
เรื่่� องดัั งกล่่ าวตามที่่� ปรากฏในรายงานประจำำ �ปีี นี้้� แล้้ ว

คณะกรรมการธนาคารมีี ความเห็็ นว่่ า ธนาคารได้้ มีีการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลด้้ วยความโปร่่ งใส เพีี ยงพอ และเหมาะสม
ตลอดจนสามารถสร้้ างความเชื่่� อมั่่� นอย่่ างมีี เหตุุ ผลต่่ อความเชื่่� อถืือได้้ ของงบการเงิิ นของธนาคารสำำ �หรัั บปีี บัั ญชีี
สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

นายธีีระพล ปุุ สสเด็็ จ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) ประกอบด้้ วย กรรมการอิิ สระ 3 คน ดัั งนี้้�
1. นายธีี ระพล ปุุ สสเด็็ จ 		ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสตีี เฟ่่ น ทีี ราดอร์์ บริิ โอเนส	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจำำ �นงค์์ วัั ฒนเกส		กรรมการตรวจสอบ

โดยมีี นายรงค์์ หิิ รััญพานิิ ช 		ผู้้�ช่่ วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานตรวจสอบภายใน
					เป็็ นเลขานุุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ปฏิิ บััติิหน้้ าที่่� ตามขอบเขตความรัั บผิิ ดชอบที่่� ระบุุ ไว้้ ในกฎบัั ตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่่� กำำ�หนดโดยคณะกรรมการธนาคาร ทั้้� งนี้้� ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ประชุุ มรวมทั้้� งสิ้้� น
12 ครั้้� ง และได้้ รายงานผลการดำำ � เนิิ นงานต่่ อคณะกรรมการธนาคารเป็็ นประจำำ �ทุุ กเดืื อน ผลงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีี ดัังนี้้�
1. รายงานทางการเงิิ น

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ สอบทานงบการเงิิ นประจำำ �งวดครึ่่� งปีี และประจำำ �ปีี ซึ่่� งได้้ จัั ดทำำ �ขึ้้� นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิิ นที่่� รัับรองทั่่� วไป นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัั งได้้ พิิจารณาความถูู กต้้อง ครบถ้้ วน
และเชื่่� อถืือได้้ ของข้้ อมูู ล ความเพีี ยงพอของการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ล ตลอดจนพิิ จารณาการปฏิิ บััติิงานของผู้้�สอบบัั ญชีี
ในเรื่่� องการสอบบัั ญชีี การพิิ จารณาความเสี่่� ยงที่่� สำำ�คัั ญ และแผนในการบริิ หารความเสี่่� ยงของธนาคาร โดยได้้
ประชุุ มร่่ วมกัั บผู้้�สอบบัั ญชีี และผู้้�บริิ หารอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ

2. ระบบการควบคุุ มภายในและงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ สอบทานให้้ ธนาคารมีี ระบบการควบคุุ มภายในที่่� เหมาะสมและเพีี ยงพอ และได้้ กำำ�กัับ
ดูู แลการตรวจสอบภายในให้้ มีี ประสิิ ทธิิ ภาพ ทั้้� งนี้้� ได้้ อนุุ มัั ติิ แผนการตรวจสอบประจำำ � ปีี และได้้ ดูู แลให้้

ฝ่่ ายตรวจสอบภายในมีี บุุ คลากรที่่� เหมาะสมและเพีี ยงพอ ตลอดจนให้้ สามารถปฏิิ บัั ติิ งานได้้ อย่่ างอิิ สระ

จากฝ่่ ายจัั ดการ นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบยัั งทำำ �งานใกล้้ ชิิดกัั บผู้้�ตรวจสอบของธนาคารแห่่ งประเทศไทย
(ผู้้�ตรวจการสถาบัั นการเงิิ น) และผู้้�สอบบัั ญชีี
3.	การปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิ จ ารณาอนุุ มัั ติิ แผนกำำ �กัั บการปฏิิ บัั ติิ ตามกฎเกณฑ์์ ประจำำ � ปีี และติิ ดตามงาน
การกำำ �กัับการปฏิิ บััติิตามกฎเกณฑ์์ อย่่ างใกล้้ ชิิด เพื่่� อให้้ ธนาคารปฏิิ บััติิงานเป็็ นไปตามกฎหมายและข้้ อกำำ �หนด
ต่่ างๆ ของทางการ

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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4. ระบบการบริิ หารความเสี่่� ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ สอบทานการบริิ ห ารความเสี่่� ยงของธนาคาร โดยติิ ดตามผลการปฏิิ บัั ติิ งาน
ของกลุ่่� มบริิ ห ารความเสี่่� ยงของธนาคาร เพื่่� อ ให้้ มั่่� นใจว่่ าการบริิ ห ารความเสี่่� ยงของธนาคารในด้้ านต่่ างๆ
มีี ความเหมาะสม และมีี ความเสี่่� ยงอยู่่� ในระดัั บที่่� ยอมรัั บได้้ ตามที่่� คณะกรรมการกำำ �หนด
5. รายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัั นและอาจมีีความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ สอบทานรายการที่่� เกี่่� ยวโยงกัั นและรายการที่่� อาจมีี ความขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์

ก่่ อนนำำ �เสนอคณะกรรมการธนาคารพิิ จารณา โดยยึึดหลัั กความสมเหตุุ สมผล ความโปร่่ งใส การเปิิ ดเผยข้้ อมูู ล
อย่่ างถูู กต้้องเพีี ยงพอ และเป็็ นไปตามหลัั กการกำำ �กัับดูู แลกิิ จการที่่� ดีี
6. 	ผู้้�สอบบัั ญชีี

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิจารณาคัั ดเลืือกผู้้�สอบบัั ญชีี ของธนาคาร โดยพิิ จารณาถึึงความรู้้� ความสามารถ

ประสบการณ์์ ความน่่ าเชื่่� อถืือ และความเพีี ยงพอของทรัั พยากรรวมถึึงผลการประเมิิ นความเป็็ นอิิ สระ สำำ �หรัั บ

ค่่ าตอบแทนผู้้�สอบบัั ญชีี นั้้� น ได้้ พิิจารณาถึึ งขอบเขตความรัั บผิิ ดชอบของผู้้�สอบบัั ญชีี อัั ตราค่่ าตอบแทนของ
ผู้้�สอบบัั ญชีี สำำ�นัั กงานอื่่� นที่่� เทีี ยบได้้

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิ จารณาคัั ดเลืื อกผู้้� สอบบัั ญชีี จากบริิ ษัั ท เคพีี เ อ็็ มจีี ภูู มิิ ไชย สอบบัั ญชีี จำำ �กัั ด

เป็็ นผู้้�สอบบัั ญชีี ของธนาคารประจำำ �ปีี 2563 รวมทั้้� งพิิ จารณาค่่ าตอบแทนที่่� เหมาะสมเสนอต่่ อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่่� อ นำำ � เสนอที่่� ประชุุ มผู้้�ถืื อหุ้้� นพิิ จ ารณาแต่่ งตั้้� ง โดยได้้ จัั ดทำำ �ค วามเห็็ นและข้้ อเสนอแนะนำำ � เสนอ
ต่่ อคณะกรรมการธนาคารแล้้ ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ประเมิิ นผลและสอบทานตามประเด็็ นต่่ างๆ ข้้ างต้้ นมีี ความเห็็ นว่่ า คณะกรรมการ
และผู้้� บริิ ห ารของธนาคารมีี นโยบายกำำ �กัับดูู แลกิิ จการที่่� ดีี โดยมีี ความมุ่่� งมั่่� นในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ าที่่� เพื่่� อ ให้้ บรรลุุ

เป้้ าหมายของธนาคารอย่่ างมีี ประสิิ ทธิิ ภาพ มีี การบริิ ห ารความเสี่่� ยงที่่� เหมาะสม มีี ระบบการควบคุุ มภายใน

ที่่� เพีี ยงพอและมีี ประสิิ ทธิิ ภาพ การตรวจสอบภายในมีี ความเป็็ นอิิ สระและมีี กระบวนการตรวจสอบที่่� สอดคล้้ อง

กัั บมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีี การสอบทานสิิ นเชื่่� อและกำำ �กัั บการปฏิิ บัั ติิ งานต่่ างๆ เป็็ นไป
ตามนโยบายที่่� ธนาคารกำำ �หนด และเป็็ นไปตามกฎหมายและข้้ อกำำ �หนดต่่ างๆ ของทางการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

เสนอ ผู้้� ถืือหุ้้� นธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)
ความเห็็ น
ข้้ าพเจ้้ าได้้ ตรวจสอบงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารของธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน)
และบริิ ษััทย่่ อย (“กลุ่่� มธนาคาร”) และของเฉพาะธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ตาม

ลำำ �ดัับ ซึ่่� งประกอบด้้ วยงบแสดงฐานะการเงิิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิิ นเฉพาะธนาคาร ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563
งบกำำ �ไรขาดทุุนและกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นรวมและงบกำำ �ไรขาดทุุนและกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นเฉพาะธนาคาร

งบแสดงการเปลี่่� ยนแปลงส่่ วนของเจ้้ าของรวมและงบแสดงการเปลี่่� ยนแปลงส่่ วนของเจ้้ าของเฉพาะธนาคาร และ

งบกระแสเงิิ นสดรวมและงบกระแสเงิิ นสดเฉพาะธนาคาร สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นเดีียวกัั น รวมถึึ งหมายเหตุุซึ่่� งประกอบ
ด้้ วยสรุุปนโยบายการบัั ญชีีที่่� สำำ�คัั ญและเรื่่� องอื่่� น ๆ

ข้้ าพเจ้้ าเห็็ นว่่ า งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารข้้ างต้้ นนี้้� แสดงฐานะการเงิิ นรวมและฐานะการเงิิ น

เฉพาะธนาคารของกลุ่่� มธนาคารและธนาคาร ตามลำำ �ดัับ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ผลการดำำ �เนิิ นงานรวมและ

ผลการดำำ �เนิิ นงานเฉพาะธนาคาร และกระแสเงิิ นสดรวมและกระแสเงิิ นสดเฉพาะธนาคาร สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นเดีียวกัั น

โดยถูู กต้้ องตามที่่� ควรในสาระสำำ �คัั ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น และหลัั กเกณฑ์์ ของธนาคาร
แห่่ งประเทศไทย

เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็ น
ข้้ าพเจ้้ าได้้ ปฏิิ บััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัั ญชีี ความรัั บผิิ ดชอบของข้้ าพเจ้้ าได้้ กล่่ าวไว้้ ในวรรค

ความรัั บผิิ ดชอบของผู้้�สอบบัั ญชีีต่่ อการตรวจสอบงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารในรายงานของ

ข้้ าพเจ้้ า ข้้ าพเจ้้ ามีี ความเป็็ นอิิ สระจากกลุ่่� มธนาคารและธนาคารตามข้้ อกํําหนดจรรยาบรรณของผู้้� ประกอบ
วิิ ชาชีีพบัั ญชีีที่่� กำำ�หนดโดยสภาวิิ ชาชีีพบัั ญชีี ในส่่ วนที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการตรวจสอบงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ น
เฉพาะธนาคาร และข้้ าพเจ้้ าได้้ ปฏิิ บััติิตามความรัั บผิิ ดชอบด้้ านจรรยาบรรณอื่่� นๆ ซึ่่� งเป็็ นไปตามข้้ อกำำ �หนดเหล่่ านี้้�

ข้้ าพเจ้้ าเชื่่� อว่่ าหลัั กฐานการสอบบัั ญชีีที่่� ข้้าพเจ้้ าได้้ รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่� อใช้้ เป็็ นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็ น
ของข้้ าพเจ้้ า
ข้้ อมููลอื่่� น
ผู้้�บริิ หารเป็็ นผู้้�รัั บผิิ ดชอบต่่ อข้้ อมูู ลอื่่� น ข้้ อมูู ลอื่่� นประกอบด้้ วยข้้ อมูู ลซึ่่� งรวมอยู่่� ในรายงานประจำำ �ปีี แต่่ ไม่่ รวมถึึ ง
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารและรายงานของผู้้� สอบบัั ญชีีที่่� อยู่่� ในรายงานนั้้� น ซึ่่� งคาดว่่ า
รายงานประจำำ �ปีีจะถูู กจัั ดเตรีียมให้้ ข้้าพเจ้้ าภายหลัั งวัั นที่่� ในรายงานของผู้้�สอบบัั ญชีีนี้้�

ความเห็็ นของข้้ าพเจ้้ าต่่ องบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร ไม่่ ครอบคลุุมถึึงข้้ อมูู ลอื่่� นและข้้ าพเจ้้ า
ไม่่ ได้้ ให้้ ความเชื่่� อมั่่� นต่่ อข้้ อมูู ลอื่่� น

ความรัั บผิิ ดชอบของข้้ าพเจ้้ าที่่� เกี่่� ยวเนื่่� องกัั บการตรวจสอบงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร คืือ

การอ่่ านข้้ อมูู ลอื่่� นตามที่่� ระบุุข้้ างต้้ นเมื่่� อจัั ดทำำ �แล้้ ว และพิิ จารณาว่่ าข้้ อมูู ลอื่่� นมีีความขัั ดแย้้ งที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญกัั บ

งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารหรืือกัั บความรู้้�ที่่� ได้้ รัับจากการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ า หรืือปรากฏว่่ า
ข้้ อมูู ลอื่่� นมีีการแสดงข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระสำำ �คัั ญหรืือไม่่

เมื่่� อข้้ าพเจ้้ าได้้ อ่่านรายงานประจำำ �ปีี หากข้้ าพเจ้้ าสรุุปได้้ ว่่ามีีการแสดงข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระสำำ �คัั ญ
ข้้ าพเจ้้ าต้้ องสื่่�อสารเรื่่� องดัั งกล่่ าวกัั บผู้้�มีีหน้้ าที่่� ในการกำำ �กัับดูู แลและขอให้้ ทำำ�การแก้้ ไข
รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ความรัั บผิิ ดชอบของผู้้�บริิ หารและผู้้�มีีหน้้ าที่่� ในการกำำ �กัับดูู แลต่่ องบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
ผู้้� บริิ ห ารมีี หน้้ าที่่� รัั บ ผิิ ดชอบในการจัั ดทำำ � และนำำ � เสนองบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารเหล่่ านี้้�

โดยถูู กต้้ องตามที่่� ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นและหลัั กเกณฑ์์ ของธนาคารแห่่ งประเทศไทย และ
รัั บผิิ ดชอบเกี่่� ยวกัั บการควบคุุมภายในที่่� ผู้้� บริิ หารพิิ จารณาว่่ าจำำ �เป็็ น เพื่่� อให้้ สามารถจัั ดทำำ �งบการเงิิ นรวมและ

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคารที่่� ปราศจากการแสดงข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระสำำ �คัั ญไม่่ ว่่าจะเกิิ ดจาก
การทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิ ดพลาด

ในการจัั ดทำำ �งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร ผู้้�บริิ หารรัั บผิิ ดชอบในการประเมิิ นความสามารถของ
กลุ่่� มธนาคารและธนาคารในการดำำ �เนิิ นงานต่่ อเนื่่� อง เปิิ ดเผยเรื่่� องที่่� เกี่่� ยวกัั บการดำำ �เนิิ นงานต่่ อเนื่่� อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้้ เกณฑ์์ การบัั ญชีีสำำ �หรัั บการดำำ �เนิิ นงานต่่ อเนื่่� อง เว้้ นแต่่ ผู้้� บริิ หารมีี ความตั้้� งใจที่่� จะเลิิ ก
กลุ่่� มธนาคารและธนาคาร หรืือหยุุดดำำ �เนิิ นงาน หรืือไม่่ สามารถดำำ �เนิิ นงานต่่ อเนื่่� องต่่ อไปได้้

ผู้้�มีี หน้้ าที่่� ในการกำำ �กัั บดูู แลมีี หน้้ าที่่� ในการสอดส่่ องดูู แลกระบวนการในการจัั ดทำำ � รายงานทางการเงิิ นของ
กลุ่่� มธนาคารและธนาคาร

ความรัั บผิิ ดชอบของผู้้�สอบบัั ญชีีต่่ อการตรวจสอบงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
การตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ ามีีวัั ตถุุประสงค์์ เพื่่� อให้้ ได้้ ความเชื่่� อมั่่� นอย่่ างสมเหตุุสมผลว่่ างบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ น

เฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระสำำ �คัั ญหรืือไม่่ ไม่่ ว่่าจะเกิิ ดจาก

การทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิ ดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบัั ญชีีซึ่่� งรวมความเห็็ นของข้้ าพเจ้้ าอยู่่�ด้้ วย ความเชื่่� อมั่่� น

อย่่ างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่� อมั่่� นในระดัั บสูู งแต่่ ไม่่ ได้้ เป็็ นการรัั บประกัั นว่่ าการปฏิิ บััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัั ญชีีจะสามารถตรวจพบข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระสำำ �คัั ญที่่� มีี อยู่่� ได้้ เสมอไป ข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อ

ข้้ อเท็็ จจริิงอาจเกิิ ดจากการทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิ ดพลาดและถืือว่่ ามีีสาระสำำ �คัั ญ เมื่่� อคาดการณ์์ ได้้ อย่่ างสมเหตุุสมผล
ว่่ ารายการที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงแต่่ ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัั นจะมีีผลต่่ อการตัั ดสิินใจทางเศรษฐกิิ จของ
ผู้้� ใช้้ งบการเงิิ นจากการใช้้ งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารเหล่่ านี้้�

ในการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ าตามมาตรฐานการสอบบัั ญชีี ข้้ าพเจ้้ าได้้ ใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิจและการสัั งเกตและสงสัั ย
เยี่่� ยงผู้้�ประกอบวิิ ชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิ บััติิงานของข้้ าพเจ้้ ารวมถึึ ง
•

ระบุุและประเมิิ นความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระสำำ �คัั ญในงบการเงิิ นรวม

และงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารไม่่ ว่่าจะเกิิ ดจากการทุุจริิ ตหรืือข้้ อผิิ ดพลาด ออกแบบและปฏิิ บััติิงานตามวิิ ธีี

การตรวจสอบเพื่่� อตอบสนองต่่ อความเสี่่�ยงเหล่่ านั้้� น และได้้ หลัั กฐานการสอบบัั ญชีีที่่� เพีียงพอและเหมาะสม

เพื่่� อเป็็ นเกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็ นของข้้ าพเจ้้ า ความเสี่่�ยงที่่� ไม่่ พบข้้ อมูู ลที่่� ขััดต่่อข้้ อเท็็ จจริิงอัั นเป็็ นสาระ
สำำ �คัั ญซึ่่� งเป็็ นผลมาจากการทุุจริิ ตจะสูู งกว่่ าความเสี่่�ยงที่่� เกิิ ดจากข้้ อผิิ ดพลาด เนื่่� องจากการทุุจริิ ตอาจ

เกี่่� ยวกัั บการสมรู้้�ร่่วมคิิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลัั กฐาน การตั้้� งใจละเว้้ นการแสดงข้้ อมูู ล การแสดงข้้ อมูู ล
ที่่� ไม่่ ตรงตามข้้ อเท็็ จจริิง หรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน

•	ทำำ �ความเข้้ าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการตรวจสอบ เพื่่� อออกแบบวิิ ธีีการตรวจสอบ

ที่่� เหมาะสมกัั บสถานการณ์์ แต่่ ไม่่ ใช่่ เพื่่� อวัั ตถุุประสงค์์ ในการแสดงความเห็็ นต่่ อความมีีประสิิ ทธิิ ผลของการ

•

ควบคุุมภายในของกลุ่่� มธนาคารและธนาคาร

ประเมิิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัั ญชีีที่่� ผู้้� บริิ หารใช้้ และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบัั ญชีี

และการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลที่่� เกี่่� ยวข้้ องซึ่่� งจัั ดทำำ �ขึ้้� นโดยผู้้�บริิ หาร
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

•

สรุุปเกี่่� ยวกัั บความเหมาะสมของการใช้้ เกณฑ์์ การบัั ญชีีสำำ �หรัั บการดำำ �เนิิ นงานต่่ อเนื่่� องของผู้้�บริิ หารและจาก

หลัั กฐานการสอบบัั ญชีีที่่� ได้้ รัับ สรุุปว่่ ามีีความไม่่ แน่่ นอนที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญที่่� เกี่่� ยวกัั บเหตุุการณ์์ หรืือสถานการณ์์

ที่่� อาจเป็็ นเหตุุให้้ เกิิ ดข้้ อสงสัั ยอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญต่่ อความสามารถของกลุ่่� มธนาคารและธนาคารในการดำำ �เนิิ นงาน

ต่่ อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้ าข้้ าพเจ้้ าได้้ ข้้อสรุุปว่่ ามีีความไม่่ แน่่ นอนที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญ ข้้ าพเจ้้ าต้้ องกล่่ าวไว้้ ในรายงานของ

ผู้้�สอบบัั ญชีีของข้้ าพเจ้้ า โดยให้้ ข้้อสัั งเกตถึึ งการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลในงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง หรืือถ้้ าการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลดัั งกล่่ าวไม่่ เพีียงพอ ความเห็็ นของข้้ าพเจ้้ าจะเปลี่่� ยนแปลงไป ข้้ อสรุุปของ

ข้้ าพเจ้้ าขึ้้� นอยู่่�กัับหลัั กฐานการสอบบัั ญชีีที่่� ได้้ รัับจนถึึงวัั นที่่� ในรายงานของผู้้�สอบบัั ญชีีของข้้ าพเจ้้ า อย่่ างไร

ก็็ ตามเหตุุการณ์์ หรืือสถานการณ์์ ในอนาคตอาจเป็็ นเหตุุให้้ กลุ่่� มธนาคารและธนาคารต้้ องหยุุดการดำำ �เนิิ นงาน
•

•

ต่่ อเนื่่� อง

ประเมิิ นการนำำ �เสนอโครงสร้้ างและเนื้้� อหาของงบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึึ ง

การเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลว่่ างบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารแสดงรายการและเหตุุการณ์์ ในรูู ปแบบ
ที่่� ทำำ�ให้้ มีี การนำำ �เสนอข้้ อมูู ลโดยถูู กต้้ องตามที่่� ควรหรืือไม่่

ได้้ รัับหลัั กฐานการสอบบัั ญชีีที่่� เหมาะสมอย่่ างเพีียงพอเกี่่� ยวกัั บข้้ อมูู ลทางการเงิิ นของกิิ จการภายในกลุ่่� ม

หรืือกิิ จกรรมทางธุุรกิิ จภายในกลุ่่� มธนาคารเพื่่� อแสดงความเห็็ นต่่ องบการเงิิ นรวม ข้้ าพเจ้้ ารัั บผิิ ดชอบต่่ อ

การกำำ �หนดแนวทาง การควบคุุมดูู แล และการปฏิิ บััติิงานตรวจสอบกลุ่่� มธนาคาร ข้้ าพเจ้้ าเป็็ นผู้้�รัั บผิิ ดชอบ
แต่่ เพีียงผู้้�เดีียวต่่ อความเห็็ นของข้้ าพเจ้้ า

ข้้ าพเจ้้ าได้้ สื่่�อสารกัั บผู้้�มีีหน้้ าที่่� ในการกำำ �กัับดูู แลในเรื่่� องต่่ างๆ ที่่� สำำ�คัั ญซึ่่� งรวมถึึ งขอบเขตและช่่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่่� ได้้ วางแผนไว้้ ประเด็็ นที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญที่่� พบจากการตรวจสอบรวมถึึ งข้้ อบกพร่่ องที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญ
ในระบบการควบคุุมภายในหากข้้ าพเจ้้ าได้้ พบในระหว่่ างการตรวจสอบของข้้ าพเจ้้ า

อรพิิ นท์์ สิิ นถาวรกุุล

ผู้้�สอบบัั ญชีีรัั บอนุุ ญาต

เลขทะเบีียน 9441

บริิ ษััท เคพีีเอ็็ มจีี ภูู มิิ ไชย สอบบัั ญชีี จำำ �กััด
กรุุงเทพมหานคร

26 มีีนาคม 2564

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
31 ธัั นวาคม
(พั นบาท)

หมายเหตุ

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
31 ธัั นวาคม

2563

2562

2563

2562

521,068

473,622

521,068

473,622

สิ นทรั พย์
เงิ นสด
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ

10

7,521,365

4,415,607

7,521,365

4,415,607

เงิ นลงทุ นสุ ทธิ

11

3,463,280

1,693,603

3,463,280

1,693,603

เงิ นลงทุ นในบริ ษัทย่ อยสุ ทธิ

12

-

-

150,000

150,000

เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บสุ ทธิ

13

66,822,686

48,487,851

66,822,686

48,487,851

ทรั พย์ สินรอการขายสุ ทธิ

15

156,496

158,337

156,496

158,337

อาคารและอุ ปกรณ์ สุ ทธิ

16, 32

1,126,480

366,123

1,126,123

365,841

สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ

17

162,036

161,930

150,136

153,566

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี

18

259,746

269,942

259,658

269,942

19, 30

544,943

467,056

550,088

466,379

80,578,100

56,494,071

80,720,900

56,634,748

สิ นทรั พย์ อื่นสุ ทธิ
รวมสิ นทรั พย์

(นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ)

(นายรอย ออกุุสติิ นััส กุุนารา)

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
31 ธัั นวาคม

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
31 ธัั นวาคม

หมายเหตุุ

2563

2562

2563

2562

20, 30

64,510,062

47,193,495

64,626,468

47,324,746

21

5,675,614

1,135,121

5,675,614

1,135,121

63,288

58,716

63,288

58,716

22

169,036

125,739

168,595

125,739

23, 30, 32

1,919,913

978,431

1,908,778

976,608

72,337,913

49,491,502

72,442,743

49,620,930

ทุ นจดทะเบี ยน
หุ้ นสามั ญ 515,625,000 หุ้ น มู ลค่ าหุ้ นละ 10 บาท

5,156,250

5,156,250

5,156,250

5,156,250

ทุ นที่ ออกและช�ำระแล้ ว
หุ้ นสามั ญ 500,000,000 หุ้ น มู ลค่ าหุ้ นละ 10 บาท

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

38,060

36,208

38,060

36,208

170,821

100,843

170,821

100,843

3,031,306

1,865,518

3,069,276

1,876,767

รวมส่ วนของธนาคาร

8,240,187

7,002,569

8,278,157

7,013,818

รวมส่ วนของเจ้าของ

8,240,187

7,002,569

8,278,157

7,013,818

80,578,100

56,494,071

80,720,900

56,634,748

(พั นบาท)
หนี้ สิ นและส่ วนของเจ้าของ
หนี้ สิ น
เงิ นรั บฝาก
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น
หนี้ สิ นจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม
ประมาณการหนี้ สิ น
หนี้ สิ นอื่ น
รวมหนี้ สิ น
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ้ น

องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้ าของ
ก�ำไรสะสม
จัั ดสรรแล้้ ว
ทุุนสำำ �รองตามกฎหมาย

27

ยั งไม่ ได้ จัดสรร

รวมหนี้ สิ นและส่ วนของเจ้าของ

(นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ)

(นายรอย ออกุุสติิ นััส กุุนารา)

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
รายงานประจำำ �ปีี 2563
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม
(พัั นบาท)
รายได้ ดอกเบี้ ย
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ ย

34
30, 35

รายได้้ดอกเบี้้�ยสุุ ทธิิ
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ

2563

หมายเหตุุ

7,480,538

5,867,624

(1,109,674)

(1,023,405)

(1,109,890)

(1,023,690)

6,370,864

4,844,219

6,370,648

4,843,934

403,053

418,553

405,844

418,553

(392,866)

(272,236)

(393,835)

(272,236)

10,187

146,317

12,009

146,317

36

ขาดทุ นสุ ทธิ จากธุ รกรรมปริ วรรตเงิ นตราต่ างประเทศ

(8)
37

รายได้ จากการด�ำเนิ นงานอื่ น ๆ

30

รวมรายได้้จากการดำำ �เนิิ นงาน

2562

5,867,624

30

(ขาดทุ น) ก�ำไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุ น

2563

7,480,538

ค่ าใช้ จ่ายค่ าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้้ค่่ าธรรมเนีี ยมและบริิ การสุุ ทธิิ

2562

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

(61)

(92)
623

(8)
(61)

(92)
623

201,004

145,807

207,004

152,288

6,581,986

5,136,874

6,589,592

5,143,070

ค่่ าใช้้จ่่ ายจากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น ๆ
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนั กงาน

31

2,272,594

2,024,523

2,263,244

2,024,523

ค่ าตอบแทนกรรมการ

31

10,920

6,975

10,920

6,975

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บอาคารและอุ ปกรณ์

493,514

423,526

492,298

423,526

ค่ าภาษี อากร

217,977

194,651

217,939

194,651

284,437

345,305

275,838

340,981

3,279,442

2,994,980

3,260,239

2,990,656

อื่ น ๆ

30

รวมค่่ าใช้้จ่่ ายจากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น ๆ
ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น

38

1,737,767

-

1,737,767

-

หนี้ สู ญ หนี้ สงสั ยจะสู ญและขาดทุ นจากการด้ อยค่ า

38

-

1,253,662

-

1,253,662

1,564,777

888,232

1,591,586

898,752

191,931

177,780

192,019

177,634

1,372,846

710,452

1,399,567

721,118

กำำ �ไรจากการดำำ �เนิิ นงานก่่ อนภาษีี เงิิ นได้้
ภาษีี เงิิ นได้้
กำำ �ไรสำำ �หรัั บปีี

39

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�

92

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม
(พัั นบาท)

2563

หมายเหตุ

2562

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม
2563

2562

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น

รายการที่่� อาจถููกจัั ดประเภทใหม่่ ไว้้ ในกำำ �ไร
หรืื อขาดทุุนในภายหลัั ง
กำำ �ไรจากการวัั ดมููลค่่ าเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
ผลกำำ �ไรจากการวัั ดมููลค่่ าเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย

1,840

-

1,840

-

-

1,365

-

1,365

ภาษีี เงิิ นได้้ ของรายการที่่� อาจถูู กจัั ดประเภทใหม่่
ไว้้ ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนในภายหลัั ง

39

(368)

รวมรายการที่่� อาจถููกจัั ดประเภทใหม่่ ไว้้ ในกำำ �ไร
หรืื อขาดทุุนในภายหลัั ง

(273)

(368)

(273)

1,472

1,092

1,472

1,092

252

-

252

-

299

5,739

299

รายการที่่� จะไม่่ ถููกจััดประเภทใหม่่ ไว้้ ในกำำ �ไร
หรืื อขาดทุุนในภายหลัั ง
กำำ �ไรจากเงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
ผลกำำ �ไรจากการวัั ดมููลค่่ าใหม่่ ของผลประโยชน์์
ของพนัั กงานที่่� กำำ�หนดไว้้

22

5,739

ภาษีี เงิิ นได้้ ของรายการที่่� จะไม่่ ถููกจัั ดประเภทใหม่่
ไว้้ ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนในภายหลัั ง

39

(1,198)

(60)

(1,198)

(60)

รวมรายการที่่� จะไม่่ ถููกจััดประเภทใหม่่ ไว้้ ในกำำ �ไร
หรืื อขาดทุุนในภายหลัั ง

4,793

239

4,793

239

กำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� นสำำ �หรัั บปีี - สุุ ทธิิ จากภาษีี เงิิ นได้้

6,265

1,331

6,265

1,331

1,379,111

711,783

1,405,832

722,449

กำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จรวมสำำ �หรัั บปีี

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

2562

2563

2562

1,372,846

710,452

1,399,567

721,118

-

-

-

-

1,372,846

710,452

1,399,567

721,118

1,379,111

711,783

1,405,832

722,449

-

-

-

-

1,379,111

711,783

1,405,832

722,449

กำำ �ไรต่่ อหุ้้�นขั้้� นพื้้� นฐาน (บาท)

2.75

1.42

2.80

1.44

กำำ �ไรต่่ อหุ้้�นปรัั บลด (บาท)

2.66

1.38

2.71

1.40

(พัั นบาท)

หมายเหตุุ

การแบ่่ งปัั นกำำ �ไร
ส่่ วนที่่� เป็็ นของธนาคาร
ส่่ วนที่่� เป็็ นของส่่ วนได้้ เสีี ยที่่� ไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ �ไรสำำ �หรัั บปีี
การแบ่่ งปัั นกำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จรวม
ส่่ วนที่่� เป็็ นของธนาคาร
ส่่ วนที่่� เป็็ นของส่่ วนได้้ เสีี ยที่่� ไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จรวมสำำ �หรัั บปีี
กำำ �ไรต่่ อหุ้้� น

40

(นายวิิ ญญูู ไชยวรรณ)

(นายรอย ออกุุสติิ นััส กุุนารา)

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�

5,000,000

-

โอนไปสำำ �รองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

-

รวมกำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

-

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

-

-

5,000,000

-

5,000,000

-

27

26

3

หมายเหตุุ

กำำ �ไรสำำ �หรัั บปีี

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

รวมเงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

การจ่่ ายโดยใช้้ หุ้้� นเป็็ นเกณฑ์์

เงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 ปรัั บปรุุงใหม่่

ผลกระทบจากการเปลี่่� ยนแปลงนโยบายการบัั ญชีี

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 ตามที่่� รายงานในปีี ก่่ อน

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

(พัั นบาท)

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่� ออก และ
ชำำ �ระแล้้ ว

34,906

-

-

-

-

-

-

34,906

-

34,906

ทุุนสำำ �รองอื่่� น การจ่่ ายโดยใช้้
หุ้้�นเป็็ นเกณฑ์์
(หมายเหตุุ 26)

งบการเงิิ นรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,302)

1,302

ส่่ วนเกิิ นทุุน
จากการ
เปลี่่� ยนแปลง
มูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุน
เผื่่� อขายสุุ ทธิิ

2,774

-

1,472

1,472

-

-

-

1,302

1,302

-

380

-

202

202

-

-

-

178

178

-

ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก
ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก
การวัั ดมููลค่่ า
เงิิ นลงทุุนใน
เงิิ นลงทุุนใน ตราสารทุุนที่่� กำำ�หนด
ตราสารหนี้้� ด้้ วย
ให้้ วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
เบ็็ ดเสร็็ จอื่�่ น

องค์์ ประกอบอื่่� นของส่่ วนของเจ้้ าของ

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่อรายย่ อย จ�ำกั ด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

กำำ �ไรสะสม

38,060

-

1,674

1,674

-

-

-

36,386

178

36,208

ยั งไม่ ได้
จั ดสรร

(141,671)

-

-

4,591

(69,978)
170,821 3,031,306

69,978

- 1,377,437

-

- 1,372,846

-

-

100,843 1,723,847

-

100,843 1,865,518

รวมองค์์
ประกอบอื่่� น
ของส่่ วนของ
ทุนส�ำรอง
เจ้้ าของ ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

(141,493)

6,265

1,372,846

-

-

8,240,187 8,240,187

-

1,379,111 1,379,111

6,265

1,372,846

-

-

6,861,076 6,861,076

(141,493)

7,002,569 7,002,569

รวมส่ วนของ
ธนาคาร
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�

5,000,000

-

โอนไปสำำ �รองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

-

รวมกำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

-

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

-

-

5,000,000

และชำำ �ระแล้้ ว

-

27

26

หมายเหตุุ

กำำ �ไรสำำ �หรัั บปีี

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

รวมเงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

การจ่่ ายโดยใช้้ หุ้้� นเป็็ นเกณฑ์์

เงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

(พัั นบาท)

ที่่� ออก

ทุุนเรืือนหุ้้�น

34,906

-

-

-

-

14,371

14,371

20,535

1,302

-

1,092

1,092

-

-

-

210

เผื่่� อขายสุุ ทธิิ

มูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุน

(หมายเหตุุ 26)

วัั ดมููลค่่ าด้้ วย

-

-

-

-

-

-

-

-

เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

ตราสารหนี้้� ด้้ วย

เปลี่่� ยนแปลง

หุ้้�นเป็็ นเกณฑ์์

การจ่่ ายโดยใช้้

จากการ

ทุุนสำำ �รองอื่่� น -

-

-

-

-

-

-

-

-

เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

ทุุน ที่่� กำำ�หนดให้้

ลงทุุนในตราสาร

เงิิ นลงทุุนใน

ส่่ วนเกิิ นทุุน

การวัั ดมููลค่่ า

ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก ส่่ วนเกิิ นทุุนจากเงิิ น

องค์์ ประกอบอื่่� นของส่่ วนของเจ้้ าของ

อื่่� นของส่่ วน

36,208

-

1,092

1,092

-

14,371

14,371

20,745

ของเจ้้ าของ

รวมองค์์ ประกอบ

งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย

100,843

36,056

-

-

-

-

-

64,787

ทุุนสำำ �รอง

1,865,518

(36,056)

710,691

239

710,452

-

-

1,190,883

ยัั งไม่่ ได้้ จััดสรร

กำำ �ไรสะสม

ตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

7,002,569

-

711,783

1,331

710,452

14,371

14,371

6,276,415

ธนาคาร

รวมส่่ วนของ

7,002,569

-

711,783

1,331

710,452

14,371

14,371

6,276,415

เจ้้ าของ

รวมส่่ วนของ

รายงานประจำำ �ปีี 2563

97

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�

5,000,000

-

โอนไปสำำ �รองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

-

รวมกำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

-

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

-

-

5,000,000

-

5,000,000

34,906

-

-

-

-

-

-

34,906

-

34,906

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,302)

1,302

2,774

-

1,472

1,472

-

-

-

1,302

1,302

-

เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

380

-

202

202

-

-

-

178

178

-

เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

38,060

-

1,674

1,674

-

-

-

36,386

178

36,208

เจ้้ าของ

ของส่่ วนของ

ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน

ประกอบอื่่� น

ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน

เผื่่� อขายสุุ ทธิิ

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

มูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุน

มูู ลค่่ า ยุุติิ ธรรม

หุ้้�นเป็็ นเกณฑ์์

(หมายเหตุุ 26)

ชำำ �ระแล้้ ว

ที่่� ออกและ

การเปลี่่� ยนแปลง

รวมองค์์

การจ่่ ายโดยใช้้

-

27

3

หมายเหตุุ

ที่่� กำำ�หนดให้้

วัั ดมููลค่่ าด้้ วย

ตราสารหนี้้� ด้้ วย

ในตราสารทุุน

ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก

การวัั ดมููลค่่ า

เงิิ นลงทุุนใน

ส่่ วนเกิิ นทุุน

จากเงิิ นลงทุุน

ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก

ทุุนสำำ �รองอื่่� น -

ทุุนเรืือนหุ้้�น

กำำ �ไรสำำ �หรัั บปีี

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

รวมเงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

การจ่่ ายโดยใช้้ หุ้้� นเป็็ นเกณฑ์์

เงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 ปรัั บปรุุงใหม่่

ผลกระทบจากการเปลี่่� ยนแปลงนโยบายการบัั ญชีี

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 ตามที่่� รายงานในปีี ก่่ อน

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

(พัั นบาท)

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
องค์์ ประกอบอื่่� นของส่่ วนของเจ้้ าของ

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

170,821

69,978

-

-

-

-

-

100,843

-

100,843

ทุุนสำำ �รอง
ตามกฎหมาย

3,069,276

(69,978)

1,404,158

4,591

1,399,567

-

-

1,735,096

(141,671)

1,876,767

ยัั งไม่่ ได้้ จััดสรร

กำำ �ไรสะสม

8,278,157

-

1,405,832

6,265

1,399,567

-

-

6,872,325

(141,493)

7,013,818

เจ้้ าของ

รวมส่่ วนของ
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�

5,000,000

-

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

-

รวมกำำ �ไรเบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

-

ก�ำไร (ขาดทุ น) เบ็ ดเสร็ จอื่ น

-

-

5,000,000

ทุุนเรืือนหุ้้�นที่่� ออก
และชำำ �ระแล้้ ว

-

27

26

หมายเหตุุ

ก�ำไรส�ำหรั บปี

กำำ �ไร (ขาดทุุน) เบ็็ ดเสร็็ จสำำ�หรัั บปีี

รวมเงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

การจ่ ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์

เงิิ นทุุนที่่� ได้้รัั บจากผู้้� ถืือหุ้้� นของธนาคาร

ยอดคงเหลืื อ ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

(พั นบาท)

34,906

-

-

-

-

14,371

14,371

20,535

ทุุนสำำ �รองอื่่� น การจ่่ ายโดยใช้้
หุ้้�นเป็็ นเกณฑ์์
(หมายเหตุุ 26)

1,302

-

1,092

1,092

-

-

-

210

ส่ วนเกิ นทุ นจาก
การเปลี่ ยนแปลง
มู ลค่ าเงิ นลงทุ น
เผื่ อขายสุ ทธิ

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก
การวัั ดมููลค่่ า
เงิิ นลงทุุนใน
ตราสารหนี้้� ด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

-

-

-

-

-

-

-

-

ส่่ วนเกิิ นทุุนจาก
เงิิ นลงทุุนใน
ตราสารทุุนที่่�
กำำ �หนดให้้ วััดมููลค่่ า
ด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

องค์์ ประกอบอื่่� นของส่่ วนของเจ้้ าของ

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย

36,208

-

1,092

1,092

-

14,371

14,371

20,745

รวมองค์์
ประกอบอื่่� น
ของส่่ วนของ
เจ้้ าของ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

100,843

36,056

-

-

-

-

-

64,787

ทุุนสำำ �รอง
ตามกฎหมาย

1,876,767

(36,056)

721,357

239

721,118

-

-

1,191,466

ยัั งไม่่ ได้้ จััดสรร

กำำ �ไรสะสม

7,013,818

-

722,449

1,331

721,118

14,371

14,371

6,276,998

รวมส่่ วนของ
เจ้้ าของ

งบกระแสเงินสด
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม
(พัั นบาท)

2563

หมายเหตุุ

2562

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม
2563

2562

กระแสเงิิ นสดจากกิิ จกรรมดำำ �เนิิ นงาน
กำำ �ไรจากการดำำ �เนิิ นงานก่่ อนภาษีี เงิิ นได้้

1,564,777

888,232

1,591,586

898,752

285,401

103,570

284,585

103,540

1,737,767

-

1,737,767

-

-

1,253,662

-

1,253,662

39,884

42,730

39,443

42,730

344

2,374

344

2,374

-

14,371

-

14,371

148,596

464

148,596

464

4,146

8,859

4,146

8,859

รายการปรัั บกระทบกำำ �ไรจากการดำำ �เนิิ นงานก่่ อนภาษีี เงิิ นได้้เป็็ น
เงิิ นสดรัั บ (จ่่ าย) จากกิิ จกรรมดำำ �เนิิ นงาน
ค่่ าเสื่่�อมราคาและรายจ่่ ายตัั ดบััญชีี
ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
หนี้้� สูู ญ หนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ และขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ า
ประมาณการหนี้้� สิิ นผลประโยชน์์ พนัั กงาน
ประมาณการหนี้้� สิิ นค่่ ารื้้� อถอนสิิ นทรัั พย์์ บนส่่ วนปรัั บปรุุงอาคารเช่่ า
การจ่่ ายโดยใช้้ หุ้้� นเป็็ นเกณฑ์์
ขาดทุุนจากการตัั ดจำำ�หน่่ ายอาคารและอุุ ปกรณ์์
ขาดทุุนจากการจำำ �หน่่ ายทรัั พย์์ สิินรอการขาย
ขาดทุุน (กำำ �ไร) จากการจำำ �หน่่ ายอาคารและอุุ ปกรณ์์
ขาดทุุน (กำำ �ไร) จากการจำำ �หน่่ ายเงิิ นลงทุุน
ส่่ วนเกิิ น (ต่ำำ� �) กว่่ ามูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายสุุ ทธิิ

7

(31)

7

(31)

61

(623)

61

(623)

133

(17,732)

133

(17,732)

รายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ

(6,370,864)

(4,844,219)

(6,370,648)

(4,843,934)

เงิิ นสดรัั บดอกเบี้้� ย

6,274,224

5,800,534

6,274,224

5,800,534

เงิิ นสดจ่่ ายดอกเบี้้� ย

(1,050,784)

(805,104)

(1,051,000)

(805,389)

(55)

(43)

(55)

(43)

(286,700)

(212,463)

(286,700)

(212,463)

รายได้้ เงิิ นปัั นผล
เงิิ นสดจ่่ ายภาษีี เงิิ นได้้
กำำ �ไรจากการดำำ �เนิิ นงานก่่ อนการเปลี่่� ยนแปลงในสิิ นทรัั พย์์
และหนี้้�สิิ นดำำ �เนิิ นงาน

2,346,937

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
รายงานประจำำ �ปีี 2563

99

2,234,581

2,372,489

2,245,071

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

2562

2563

2562

(3,106,966)

(142,604)

(3,106,966)

(142,604)

(18,824,536)

(7,057,781)

(18,824,536)

(7,057,781)

ทรัั พย์์ สิินรอการขาย

(10,271)

(100,395)

(10,271)

(100,395)

สิิ นทรัั พย์์ อื่่�น

(93,148)

(152,881)

(107,538)

(152,329)

(พัั นบาท)

หมายเหตุุ

สิิ นทรัั พย์์ดำำ�เนิิ นงานลดลง (เพิ่่� มขึ้้� น)
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�

หนี้้�สิิ นดำำ �เนิิ นงานเพิ่่� มขึ้้� น (ลดลง)
เงิิ นรัั บฝาก
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

17,289,297

5,010,745

17,274,462

5,045,860

4,540,493

323,678

4,540,493

323,678

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

4,572

ประมาณการหนี้้� สิิ นผลประโยชน์์ ของพนัั กงาน

4,572

(31,541)

(10,370)

(6,943)

(10,370)

67,907

129,831

70,068

128,822

2,203,915

206,690

2,202,403

251,838

หนี้้� สิิ นอื่่� น
เงิิ นสดสุุ ทธิิ ได้้มาจากกิิ จกรรมดำำ �เนิิ นงาน

(31,541)

(6,943)

กระแสเงิิ นสดจากกิิ จกรรมลงทุุน
เงิิ นสดรัั บจากดอกเบี้้� ย
เงิิ นสดรัั บจากเงิิ นปัั นผล

22,154

24,589

22,154

24,589

55

43

55

43

เงิิ นสดจ่่ ายในการซื้้� อเงิิ นลงทุุนที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

(11,645,000)

-

(11,645,000)

-

เงิิ นสดจ่่ ายในการซื้้� อเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย

-

(3,860,050)

-

(3,860,050)

เงิิ นสดจ่่ ายในการซื้้� อเงิิ นลงทุุนทั่่� วไป

-

(250)

-

(250)

เงิิ นสดรัั บจากการจำำ �หน่่ ายและไถ่่ ถอนเงิิ นลงทุุน
ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

9,836,939

-

9,836,939

-

เงิิ นสดรัั บจากการจำำ �หน่่ ายและไถ่่ ถอนเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย

-

3,718,839

-

3,718,839

เงิิ นสดจ่่ ายในการซื้้� อเงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อย

-

-

-

เงิิ นสดจ่่ ายในการซื้้� ออาคารและอุุ ปกรณ์์

(62,517)

เงิิ นสดรัั บจากการจำำ �หน่่ ายอาคารและอุุ ปกรณ์์

257

เงิิ นสดจ่่ ายในการซื้้� อสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตน
เงิิ นสดสุุ ทธิิ ใช้้ ไปในกิิ จกรรมลงทุุน

(131,383)
32

(62,297)
257

(50,000)
(131,148)
32

(25,928)

(35,808)

(24,636)

(31,191)

(1,874,040)

(283,988)

(1,872,528)

(329,136)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�

100

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิิ นรวม
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

2562

2563

2562

เงิิ นสดจ่่ ายชำำ �ระหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า

(282,429)

-

(282,429)

-

เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมจั ดหาเงิ น

(282,429)

-

(282,429)

-

(พัั นบาท)

หมายเหตุุ

กระแสเงิิ นสดจากกิิ จกรรมจัั ดหาเงิิ น

เงิิ นสดเพิ่่� มขึ้้� น (ลดลง) สุุ ทธิิ

47,446

เงิิ นสด ณ วัั นที่่� 1 มกราคม

473,622

550,920

473,622

550,920

เงิิ นสด ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

521,068

473,622

521,068

473,622

(77,298)

47,446

(77,298)

ข้้ อมููลเพิ่่� มเติิ มเกี่่� ยวกัั บงบกระแสเงิิ นสด
รายการที่่� มิิ ใช่่ เงิิ นสด:
กำำ �ไรจากการวัั ดมููลค่่ าเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

1,840

-

1,840

-

-

1,365

-

1,365

43,177

160,304

43,177

160,304

เจ้้ าหนี้้� จากการซื้้� ออุุ ปกรณ์์ ลดลง

(935)

(958)

(935)

(1,028)

เจ้้ าหนี้้� อื่่� นจากการซื้้� อสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตนเพิ่่� มขึ้้� น (ลดลง)

2,983

(6,632)

-

(6,512)

ผลกำำ �ไรจากการวัั ดมููลค่่ าเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย
ทรัั พย์์ สิินรอการขายที่่� เพิ่่� มขึ้้� นจากการรัั บชำำ �ระหนี้้�

15

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
รายงานประจำำ �ปีี 2563

101

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

สารบัั ญ

หน้้ า

สารบัั ญ

หน้้ า

1. ข้ อมู ลทั่ วไป

103

22. ประมาณการหนี้สิ น

184

2. เกณฑ์ การจั ดท�ำงบการเงิ น

103

23. หนี้ สิ นอื่ น

188

3. การเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี

105

24. เงิ นรั บล่ วงหน้ าจากธุรกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์

188

4. นโยบายการบั ญชีที่ส�ำคั ญ

125

25. การหัั กกลบสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
และหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น

189

133
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน) และบริิ ษััทย่่ อย
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุ ดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิ นเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของงบการเงิิ นนี้้�
งบการเงิิ นนี้้� ได้้ รัับอนุุมัั ติิ ให้้ ออกงบการเงิิ นจากคณะกรรมการธนาคารเมื่่� อวัั นที่่� 26 มีีนาคม 2564

1.

ข้้อมููลทั่่� วไป
ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จดทะเบีี ยนจัั ดตั้้� งเป็็ นบริิ ษััทจำำ �กััดในประเทศไทย เมื่่� อวัั นที่่�

6 ตุุ ลาคม 2513 และได้้ แปรสภาพเป็็ นบริิ ษััทมหาชนจำำ �กััด เมื่่� อวัั นที่่� 28 กรกฎาคม 2548 ธนาคารได้้ รัั บความเห็็ นชอบจาก

กระทรวงการคลัั งในการดำำ �เนิิ นการจัั ดตั้้� งธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อยตั้้� งแต่่ วัันที่่� 22 ธัั นวาคม 2549 และได้้ เปิิ ดดำำ �เนิิ นการ

เป็็ นธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อย เมื่่� อวัั นที่่� 18 มกราคม 2550 โดยได้้ จดทะเบีียนเปลี่่� ยนชื่่� อกัั บกระทรวงพาณิิ ชย์์ จากเดิิ มชื่่� อ “
บริิ ษััทเครดิิ ตฟองซิิ เอร์์ ไทยเคหะ จำำ �กััด (มหาชน)” เป็็ น “ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กััด (มหาชน)”

สำำ �นัั กงานใหญ่่ ตั้้� งอยู่่�ที่่�อาคารไทยประกัั นชีีวิิ ต เลขที่่� 123 ถนนรัั ชดาภิิ เษก แขวงดิิ นแดง เขตดิิ นแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
บริิ ษััทใหญ่่ ในลำำ �ดัับสูู งสุุดและบริิ ษััทใหญ่่ ในระหว่่ างปีี ได้้ แก่่ บริิ ษััท วีี.ซีี. สมบัั ติิ จำำ �กััด และบริิ ษััท วีี เอ็็ น บีี โฮลดิ้้� ง จำำ �กััด ซึ่่� งเป็็ น
นิิ ติิ บุุ คคลที่่� จััดตั้้� งขึ้้� นในประเทศไทย

ธุุรกิิ จหลัั กของธนาคารคืือ การให้้ บริิ การทางการเงิิ นภายใต้้ ขอบเขตของใบอนุุ ญาตประกอบการธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อย
บริิ ษััทย่่ อยของธนาคารจัั ดตั้้� งเป็็ นบริิ ษััทจำำ �กััดตามกฎหมายไทยและประกอบกิิ จการในประเทศไทย รายละเอีี ยดของบริิ ษััทย่่ อย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ได้้ เปิิ ดเผยในหมายเหตุุข้้ อ 12

2.

เกณฑ์์ การจัั ดทำำ�งบการเงิิ น
(ก)		 เกณฑ์์ การถืื อปฏิิ บััติิ
งบการเงิิ นนี้้� จัั ดทำำ �ขึ้้� นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นและประกาศของธนาคารแห่่ งประเทศไทย รวมถึึ งแนวปฏิิ บัั ติิ

ทางการบัั ญชีีที่่� ประกาศใช้้ โดยสภาวิิ ชาชีีพบัั ญชีีฯ ตลอดจนนำำ �เสนอรายการในงบการเงิิ นตามประกาศธนาคารแห่่ งประเทศไทย
ที่่� สนส. 21/2561 ลงวัั นที่่� 31 ตุุ ลาคม 2561 เรื่่� อง การจัั ดทำำ �และการประกาศงบการเงิิ นของธนาคารพาณิิ ชย์์ และบริิ ษััท

โฮลดิ้้� งที่่� เป็็ นบริิ ษััทแม่่ ของกลุ่่� มธุุรกิิ จทางการเงิิ น รวมถึึ งปฏิิ บัั ติิ ตามหนัั งสืื อเวีี ยนที่่� ธปท.ฝนส.(23) ว.276/2563 ลงวัั นที่่�

28 กุุมภาพัั นธ์์ 2563 เรื่่� อง แนวทางในการให้้ ความช่่ วยเหลืือลูู กหนี้้� ที่่� ได้้ รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ ที่่� ส่่งผลกระทบต่่ อเศรษฐกิิ จ
ไทย และหนัั งสืื อเวีียนที่่� ธปท.ฝนส.(01) ว.380/2563 ลงวัั นที่่� 26 มีีนาคม 2563 เรื่่� อง มาตรการการให้้ ความช่่ วยเหลืือลูู กหนี้้�
เพิ่่� มเติิ มในช่่ วงสถานการณ์์ การระบาดของ COVID-19

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นหลายฉบัั บได้้ มีี การออกและปรัั บปรุุงใหม่่ ซึ่่� งมีีผลบัั งคัั บใช้้ ตั้้� งแต่่ รอบระยะเวลาบัั ญชีีที่่� เริ่่� มใน
หรืือหลัั งวัั นที่่� 1 มกราคม 2563 การถืือปฏิิ บััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นที่่� ออกและปรัั บปรุุงใหม่่ นั้้� น มีีผลให้้ เกิิ ด
การเปลี่่� ยนแปลงนโยบายบัั ญชีีของกลุ่่� มธนาคาร

กลุ่่� มธนาคารถืือปฏิิ บััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นกลุ่่� มเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ซึ่่� งประกอบด้้ วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิ นฉบัั บที่่� 9 เรื่่� อง เครื่่� องมืือทางการเงิิ น (“TFRS 9”) รวมถึึ งมาตรฐานและการตีีความมาตรฐานที่่� เกี่่� ยวข้้ อง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บที่่� 16 เรื่่� อง สัั ญญาเช่่ า (“TFRS 16”) เป็็ นครั้้� งแรกซึ่่� งได้้ เปิิ ดเผยผลกระทบจากการ
เปลี่่� ยนแปลงนโยบายการบัั ญชีี ไว้้ ในหมายเหตุุข้้ อ 3

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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นอกจากนี้้� กลุ่่� มธนาคารไม่่ ได้้ นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นที่่� ออกและปรัั บปรุุงใหม่่ ซึ่่� งยัั งไม่่ ได้้ มีี ผลบัั งคัั บใช้้ ในงวดปัั จจุุบัั น
มาถืื อปฏิิ บัั ติิ ในการจัั ดทำำ �งบการเงิิ นนี้้� ก่่ อนวัั นที่่� มีี ผลบัั งคัั บใช้้ กลุ่่� มธนาคารได้้ ประเมิิ นผลกระทบที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นต่่ องบการเงิิ น

จากการถืือปฏิิ บััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นที่่� ออกและปรัั บปรุุงใหม่่ เหล่่ านี้้� ซึ่่� งคาดว่่ าไม่่ มีี ผลกระทบที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญ
ต่่ องบการเงิิ นในงวดที่่� ถืื อปฏิิ บััติิ

(ข)		 สกุุลเงิิ นที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงานและนำำ �เสนองบการเงิิ น
งบการเงิิ นนี้้� นำำ �เสนอเป็็ นเงิิ นบาทซึ่่� งเป็็ นสกุุลเงิิ นที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงานของกลุ่่� มธนาคาร ข้้ อมูู ลทางการเงิิ นทั้้� งหมดมีีการปัั ดเศษ
เพื่่� อให้้ แสดงเป็็ นหลัั กพัั นบาท ยกเว้้ นที่่� ระบุุไว้้ เป็็ นอย่่ างอื่่� น
(ค)		การใช้้วิิ จารณญาณและการประมาณการ
ในการจัั ดทำำ �งบการเงิิ นให้้ เป็็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ผู้้�บริิ หารต้้ องใช้้ วิิจารณญาณ การประมาณการ และ
ข้้ อสมมติิ หลายประการ ซึ่่� งมีีผลกระทบต่่ อการปฏิิ บััติิตามนโยบายการบัั ญชีีของกลุ่่� มธนาคาร ทั้้� งนี้้� ผลที่่� เกิิ ดขึ้้� นจริิ งอาจแตกต่่ าง
จากที่่� ประมาณการไว้้ ประมาณการและข้้ อสมมติิ ที่่� ใช้้ ในการจัั ดทำำ � งบการเงิิ นจะได้้ รัั บ การทบทวนอย่่ างต่่ อเนื่่� อง การปรัั บ
ประมาณการทางบัั ญชีีจะบัั นทึึกโดยวิิ ธีี เปลี่่� ยนทัั นทีีเป็็ นต้้ นไป

การใช้ วิจารณญาณ
ข้้ อมูู ลเกี่่� ยวกัั บการใช้้ วิิจารณญาณในการปฏิิ บัั ติิ ตามนโยบายการบัั ญชีีซึ่่� งมีี ผลกระทบที่่� มีีนัั ยสำำ �คัั ญที่่� สุุดต่่ อจำำ �นวนเงิิ นที่่� รัั บรู้้�
ในงบการเงิิ นประกอบด้้ วยหมายเหตุุข้้ อต่่ อไปนี้้�
หมายเหตุุข้้ อ 3

การจัั ดประเภทสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น โดยประเมิิ นโมเดลธุุรกิิ จในการถืือสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นว่่ ามีีวัั ตถุุประสงค์์

ที่่� จะถืือเพื่่� อรัั บกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาของสิิ นทรัั พย์์ ในการจ่่ ายเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยจากยอดคงเหลืือของ
เงิิ นต้้ น

หมายเหตุุข้้ อ 3

การกำำ �หนดเงื่่� อนไขในการพิิ จารณาการเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตของสิิ นทรัั พย์์

ทางการเงิิ นนัั บจากการรัั บรู้้�เมื่่� อเริ่่� มแรก การกำำ �หนดวิิ ธีี การที่่� จะรวมข้้ อมูู ลที่่� มีี การคาดการณ์์ ไปในอนาคต
ในการวัั ดมูู ลค่่ าผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น วิิ ธีีการเลืื อกและการอนุุมัั ติิ วิิ ธีีการที่่� นำำ � มาใช้้
ในการวัั ดมููลค่่ าผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

หมายเหตุุข้้ อ 3	สัั ญญาเช่่ า
•

•
•

หมายเหตุุข้้ อ 5

การประเมิิ นว่่ าข้้ อตกลงประกอบด้้ วยสัั ญญาเช่่ าหรืือไม่่

ประเมิิ นว่่ ากลุ่่� มธนาคารมีีความแน่่ นอนอย่่ างสมเหตุุสมผลที่่� จะใช้้ สิิทธิิ เลืือกในการขยายอายุุสัั ญญาเช่่ า

หรืือที่่� จะไม่่ ใช้้ สิิทธิิ เลืือกในการยกเลิิ กสัั ญญาเช่่ า

ประเมิิ นว่่ ากลุ่่� มธนาคารได้้ โอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทนเกืือบทั้้� งหมดของสิิ นทรัั พย์์ ที่่�ผู้้� เป็็ นเจ้้ าของ

พึึงได้้ รัับให้้ กัับผู้้�เช่่ า และ

ผลกระทบจากการแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้ อสมมติ และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้้ อมูู ลเกี่่� ยวกัั บข้้ อสมมติิ และความไม่่ แน่่ นอนของการประมาณการ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ซึ่่� งมีีความเสี่่�ยงอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ที่่� จะส่่ งผลให้้ ต้้องมีีการปรัั บปรุุงที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญในมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นในปีี บัั ญชีีถัั ดไปได้้ เปิิ ดเผยในหมายเหตุุ
ข้้ อต่่ อไปนี้้�
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หมายเหตุุข้้ อ 5

ผลกระทบจากการแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหตุุข้้ อ 7

การวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� นำำ�ข้้ อมูู ลที่่� ไม่่ สามารถสัั งเกตได้้ มาใช้้

หมายเหตุุข้้ อ 14

การด้้ อยค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นเกี่่� ยวกัั บการกำำ �หนดปัั จจัั ยที่่� ใช้้ ในการวัั ดมููลค่่ าผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ต
ที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น (ECL) รวมถึึ งข้้ อสมมติิ ที่่�สำำ�คัั ญที่่� ใช้้ ในการประมาณการกระแสเงิิ นสดที่่� จะได้้ รัับคืืนและ
การนำำ �ข้้ อมูู ลที่่� มีี การคาดการณ์์ ไปในอนาคต (Forward-looking Information) มาใช้้

หมายเหตุุข้้ อ 18

การรัั บรู้้�สิินทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีี และ

หมายเหตุุข้้ อ 22

การวัั ดมููลค่่ าภาระผูู กพัั นของโครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ เกี่่� ยวกัั บข้้ อสมมติิ หลัั กในการประมาณการ
ตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ย

นอกจากนี้้� ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 กลุ่่� มธนาคารได้้ เปลี่่� ยนแปลงประมาณการอายุุ การให้้ ประโยชน์์ ของส่่ วนปรัั บ ปรุุง

อาคารเช่่ าตามประมาณการอายุุ การให้้ ประโยชน์์ ใหม่่ การเปลี่่� ยนแปลงประมาณการทางบัั ญชีีนี้้� ใช้้ วิิธีีเปลี่่� ยนทัั นทีี เป็็ นต้้ นไป

ต่่ องบการเงิิ นนัั บตั้้� งแต่่ วัันที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลงประมาณการทางบัั ญชีี กลุ่่� มธนาคารได้้ ประเมิิ นผลกระทบที่่� เกิิ ดขึ้้� นต่่ องบการเงิิ นรวม
และงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร ซึ่่� งคาดว่่ าไม่่ มีี ผลกระทบที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญ

3.

การเปลี่่� ยนแปลงนโยบายการบัั ญชีี
ตั้้� งแต่่ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 กลุ่่� มธนาคารได้้ ถืื อปฏิิ บัั ติิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นกลุ่่� มเครื่่� องมืือทางการเงิิ น

ซึ่่� งประกอบด้้ วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นฉบัั บที่่� 9 เครื่่� องมืือทางการเงิิ น (TFRS 9) รวมถึึงมาตรฐานและการตีีความ

มาตรฐานที่่� เกี่่� ยวข้้ อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นฉบัั บที่่� 16 สัั ญญาเช่่ า (TFRS 16) เป็็ นครั้้� งแรก กลุ่่� มธนาคารถืือปฏิิ บััติิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นกลุ่่� มเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ยกเว้้ นสำำ �หรัั บลูู กหนี้้� ภายใต้้ แนวทางการให้้ ความช่่ วยเหลืือ
ลูู กหนี้้� ตามที่่� ได้้ อธิิ บายไว้้ ในหมายเหตุุข้้ อ 5 ผลกระทบของส่่ วนของเจ้้ าของจากการเปลี่่� ยนแปลงนโยบายการบัั ญชีี มีีดัั งนี้้�
งบการเงิ นรวม

หมายเหตุ

องค์ ประกอบ
อื่ นของส่ วน
ของเจ้ าของ

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร

กำ �ไรสะสม

องค์ ประกอบ
อื่ นของส่ วน
ของเจ้ าของ

กำ �ไรสะสม

(พั นบาท)
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 - ตามที่ รายงานในปี ก่ อน

36,208

1,966,361

36,208

1,977,610

เพิ่ มขึ้ น (ลดลง) เนื่ องจาก
การถื อปฏิ บั ติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ ม
เครื่ องมื อทางการเงิ น

ก

การจั ดประเภทเครื่ องมื อทางการเงิ น

223

ภาษี เงิ นได้ ที่ เกี่ ยวข้ อง

(45)

ณ วั นที่ 1 มกราคม 2563 - ปรั บปรุ งใหม่

รายงานประจำำ �ปีี 2563

36,386
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(18,945)
(122,726)
1,824,690

223
(45)
36,386

(18,945)
(122,726)
1,835,939

(ก)		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นกลุ่่�มเครื่่� องมืื อทางการเงิิ น
กลุ่่� มธนาคารถืือปฏิิ บััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นฉบัั บที่่� 9 เรื่่� อง เครื่่� องมืือทางการเงิิ น และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิิ นที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บเครื่่� องมืือทางการเงิิ น โดยใช้้ วิิธีีรัับรู้้�ผลกระทบสะสมของการเริ่่� มใช้้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น
เป็็ นครั้้� งแรกกัั บเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� ยัังไม่่ ได้้ มีี การตัั ดรายการก่่ อนวัั นที่่� 1 มกราคม 2563 โดยปรัั บปรุุงกัั บองค์์ ประกอบอื่่� น

ของส่่ วนของเจ้้ าของหรืือกำำ �ไรสะสม ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 ดัั งนั้้� น กลุ่่� มธนาคารไม่่ ปรัั บปรุุงข้้ อมูู ลที่่� เคยนำำ �เสนอของปีี 2562

และไม่่ นำำ�ข้้ อกำำ �หนดเกี่่� ยวกัั บการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บเครื่่� องมืือทางการเงิิ นมาถืือปฏิิ บััติิ
กัั บข้้ อมูู ลเปรีียบเทีียบ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ นกลุ่่� มเครื่่� องมืือทางการเงิิ นนี้้� ให้้ ข้้ อกำำ �หนดเกี่่� ยวกัั บนิิ ยาม การรัั บรู้้�รายการ การวัั ดมูู ลค่่ า
การด้้ อยค่่ าและการตัั ดรายการออกจากบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น

นโยบายการบัั ญชีี ที่่� มีีผลบัั งคัั บใช้้ตั้้�งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
(1)		 การรัั บรู้้�รายการและการวัั ดมููลค่่ าเมื่่� อเริ่่� มแรก
กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นหรืือหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น (ซึ่่� งรวมถึึ งการซื้้� อและการขายสิิ นทรัั พย์์

ทางการเงิิ นตามวิิ ธีีปกติิ ) ในงบแสดงฐานะการเงิิ น ณ วัั นที่่� เกิิ ดรายการเหล่่ านั้้� น ซึ่่� งเป็็ นวัั นที่่� กลุ่่� มธนาคารเป็็ นคู่่�สััญญาตาม

ข้้ อกำำ �หนดของสัั ญญาของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นนั้้� น ยกเว้้ นเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ซึ่่� งกลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�รายการและตัั ดรายการ
ณ วัั นที่่� ชำำ�ระราคา (Settlement Date)

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นหรืือหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นที่่� ไม่่ ได้้ วัั ดมูู ลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรหรืือขาดทุุ นวัั ดมูู ลค่่ าเริ่่� มแรกด้้ วย

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมบวกต้้ นทุุ นการทำำ � รายการ ซึ่่� งเกี่่� ยวข้้ องโดยตรงกัั บการได้้ มาหรืื อออกสิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นหรืื อหนี้้� สิิ น
ทางการเงิิ นนั้้� น

(2)		 การจัั ดประเภทรายการและการวัั ดมููลค่่ าภายหลัั งของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น
การจัั ดประเภทรายการและการวัั ดมููลค่่ าภายหลัั งของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
ณ วัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นจะถูู กจัั ดประเภทรายการตามการวัั ดมููลค่่ าภายหลัั ง ได้้ แก่่ การวัั ดมููลค่่ า

ภายหลัั งด้้ วยราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ าย ด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น หรืือด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรหรืือขาดทุุน
โดยจัั ดประเภทตามลัั กษณะของกระแสเงิิ นสดของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและโมเดลธุุรกิิ จของกลุ่่� มธนาคารในการบริิ หารจัั ดการ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นนั้้� น

สิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ ได้้ ถูู กกำำ � หนดให้้ วัั ดมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ � ไรหรืือขาดทุุ นจะถูู กวัั ดมูู ลค่่ าด้้ วยราคาทุุ นตัั ดจำำ � หน่่ าย
หากเข้้ าเงื่่� อนไขทั้้� งสองข้้ อดัั งต่่ อไปนี้้�

-	ถืือครองสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นนั้้� นตามโมเดลธุุรกิิ จที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่� อรัั บกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญา และ

-

ข้้ อกำำ �หนดตามสัั ญญาของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นซึ่่� งทำำ �ให้้ เกิิ ดกระแสเงิิ นสดซึ่่� งเป็็ นการจ่่ ายเพีียงเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยจาก
ยอดคงเหลืือของเงิิ นต้้ นในวัั นที่่� กำำ�หนดไว้้
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ตราสารหนี้้� ที่่� ไม่่ ได้้ ถููกกำำ �หนดให้้ วััดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรหรืือขาดทุุน จะวัั ดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จ
อื่่� นได้้ หากเข้้ าเงื่่� อนไขทั้้� งสองข้้ อดัั งต่่ อไปนี้้�

-	ถืือครองสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นนั้้� นตามโมเดลธุุรกิิ จที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่� อรัั บกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาและเพื่่� อขายสิิ นทรัั พย์์
-

ทางการเงิิ น และ

ข้้ อกำำ �หนดตามสัั ญญาของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นซึ่่� งทำำ �ให้้ เกิิ ดกระแสเงิิ นสดซึ่่� งเป็็ นการจ่่ ายเพีียงเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยจาก
ยอดคงเหลืือของเงิิ นต้้ นในวัั นที่่� กำำ�หนดไว้้

ณ วัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� ไม่่ ได้้ ถืื อไว้้ เพื่่� อค้้ า กลุ่่� มธนาคารสามารถเลืือกเป็็ นราย เงิิ นลงทุุนโดย
เมื่่� อเลืือกแล้้ วไม่่ สามารถยกเลิิ กได้้ ให้้ แสดงการเปลี่่� ยนแปลงในมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมในภายหลัั งในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น นอกจากนี้้�

ณ วัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก กลุ่่� มธนาคารสามารถเลืือกโดยเมื่่� อเลืือกแล้้ วไม่่ สามารถยกเลิิ กได้้ ให้้ สิินทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� เข้้ า
ข้้ อกำำ �หนดในการวัั ดมููลค่่ าด้้ วยราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายหรืือมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น ให้้ วััดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไร
หรืือขาดทุุนหากการกำำ �หนดดัั งกล่่ าวช่่ วยขจัั ดหรืือลดความไม่่ สอดคล้้ องอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญซึ่่� งอาจเกิิ ดขึ้้� น

การประเมิิ นโมเดลธุุรกิิ จ
กลุ่่� มธนาคารได้้ ประเมิิ นโมเดลธุุรกิิ จของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ถืื อไว้้ ในระดัั บกลุ่่� มสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น (Portfolio) เนื่่� องจากเป็็ น
วิิ ธีีที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�จะสะท้้ อนวิิ ธีี การจัั ดการธุุรกิิ จและเป็็ นข้้ อมูู ลที่่� นำำ�เสนอให้้ แก่่ ผู้้� บริิ หาร ข้้ อมูู ลที่่� ใช้้ ในการพิิ จารณารวมถึึง
-

นโยบายและวัั ตถุุประสงค์์ ของกลุ่่� มสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและการดำำ �เนิิ นงานตามนโยบายดัั งกล่่ าวในทางปฏิิ บััติิ โดยเฉพาะ

อย่่ างยิ่่� งกลยุุ ทธ์์ ของผู้้� บริิ หารเกี่่� ยวกัั บการรัั บดอกเบี้้� ยรัั บตามสัั ญญา การดำำ �รงระดัั บอัั ตราดอกเบี้้� ย การจัั บคู่่� ระหว่่ าง

ระยะเวลาของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นกัั บระยะเวลาของหนี้้� สิิ นที่่� ใช้้ สิินทรัั พย์์ เหล่่ านั้้� นในการจัั ดหาเงิิ นทุุน หรืือรัั บรู้้�กระแสเงิิ นสด
ผ่่ านการขายสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น

-	วิิ ธีี การประเมิิ นผลการดำำ �เนิิ นงานของกลุ่่� มสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น และการรายงานให้้ ผู้้� บริิ หารของกลุ่่� มธนาคาร
-

ความเสี่่�ยงที่่� มีี ผลกระทบต่่ อผลการดำำ �เนิิ นงานของโมเดลธุุรกิิ จ (และสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ถืื อตามโมเดลธุุรกิิ จ) และกลยุุทธ์์

ในการบริิ หารจัั ดการความเสี่่�ยง

-	วิิ ธีี การที่่� ใช้้ คำำ�นวณผลตอบแทนให้้ ผู้้�จััดการ (เช่่ น การชดเชยที่่� เกิิ ดจากการบริิ หารจัั ดการมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ หรืือ
-

การจัั ดเก็็ บกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญา) และ

ความถี่่� มูู ลค่่ าและระยะเวลาของการขายในปีี ก่่ อน เหตุุผลสำำ �หรัั บการขายเหล่่ านั้้� นและความคาดหวัั งเกี่่� ยวกัั บการขายใน

อนาคต อย่่ างไรก็็ ตาม ข้้ อมูู ลเกี่่� ยวกัั บการขายนั้้� นไม่่ นำำ�มาพิิ จารณาแยกต่่ างหาก แต่่ เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของการประเมิิ นภาพรวม
ของวิิ ธีี การบริิ หารจัั ดการสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นให้้ ระบุุวัั ตถุุประสงค์์ ที่่� ได้้ ตั้้� งไว้้ และวิิ ธีี การให้้ ได้้ มาซึ่่� งกระแสเงิิ นสด

การประเมิิ นว่่ ากระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาเป็็ นการจ่่ ายเพีียงเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยจากยอดคงเหลืือของเงิิ นต้้ นหรืือไม่่
สำำ �หรัั บวัั ตถุุ ประสงค์์ ของการประเมิิ นนี้้� “เงิิ นต้้ น” หมายถึึ ง มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น ณ วัั นที่่� รัั บรู้้�รายการ

เมื่่� อเริ่่� มแรก ส่่ วน “ดอกเบี้้� ย” หมายถึึง สิ่่� งตอบแทนจากมูู ลค่่ าเงิิ นตามเวลา ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต ความเสี่่�ยงในการกู้้�ยืื ม

โดยทั่่� วไปด้้ านอื่่�น ๆ (เช่่ น ความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่ อง) และต้้ นทุุน (เช่่ น ค่่ าใช้้ จ่่ายในการบริิ หาร) รวมถึึงอัั ตรากำำ �ไรขั้้� นต้้ นที่่� เกี่่� ยวข้้ อง
กัั บการถืือสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นในช่่ วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่่� ง

ในการประเมิิ นว่่ ากระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาเป็็ นการจ่่ ายเพีียงเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยจากยอดคงเหลืือของเงิิ นต้้ นหรืือไม่่ กลุ่่� มธนาคาร
พิิ จารณาข้้ อกำำ �หนดตามสัั ญญาของเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ซี่่� งรวมถึึงการประเมิิ นว่่ าสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นประกอบด้้ วยข้้ อกำำ �หนด

ตามสัั ญญาที่่� สามารถเปลี่่� ยนแปลงระยะเวลาและจำำ �นวนเงิิ นของกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญา ซึ่่� งอาจทำำ �ให้้ ไม่่ เข้้ าเงื่่� อนไข ในการประเมิิ น
กลุ่่� มธนาคารพิิ จารณาถึึ ง
-

เหตุุการณ์์ ที่่� อาจจะเกิิ ดขึ้้� นซึ่่� งเป็็ นเหตุุให้้ มีี การเปลี่่� ยนแปลงจำำ �นวนเงิิ นและเวลาของกระแสเงิิ นสด

-	ลัั กษณะการปรัั บมูู ลค่่ าทางการเงิิ น

รายงานประจำำ �ปีี 2563

107

-

เงื่่� อนไขเมื่่� อสิิ ทธิิ เ รีียกร้้ อ งของกลุ่่� มธนาคารถูู กจำำ �กัั ดเฉพาะกระแสเงิิ นสดจากสิิ นทรัั พ ย์์ ตามที่่� กำำ � หนด (เช่่ น สิิ นทรัั พ ย์์

ทางการเงิิ นที่่� ผู้้� ให้้ กู้้� ไม่่ มีีสิิทธิิ ไล่่ เบี้้� ย) และ

-	ลัั กษณะการเปลี่่� ยนแปลงผลตอบแทนของมูู ลค่่ าเงิิ นตามเวลา เช่่ น ระยะเวลาการปรัั บอัั ตราดอกเบี้้� ยใหม่่

การจัั ดประเภทรายการใหม่่
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นจะไม่่ ถูู กจัั ดประเภทรายการใหม่่ ภายหลัั งการรัั บรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก เว้้ นแต่่ ในภายหลัั งกลุ่่� มธนาคาร
เปลี่่� ยนแปลงโมเดลธุุรกิิ จในการจัั ดการสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น

การเปลี่่� ยนแปลงสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
หากเงื่่� อนไขในสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นมีีการเปลี่่� ยนแปลงไป กลุ่่� มธนาคารจะประเมิิ นว่่ ากระแสเงิิ นสดของสิิ นทรัั พย์์ ที่่�เปลี่่� ยนแปลงไป
ต่่ างจากเดิิ มอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญหรืือไม่่

หากกระแสเงิิ นสดแตกต่่ างอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ สิิ ทธิิ ตามสัั ญญาของกระแสเงิิ นสดจากสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นเดิิ มถืือว่่ าหมดอายุุไป

ในกรณีีดัั งกล่่ าว สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นเดิิ มจะมีีการตัั ดรายการออกจากบัั ญชีีและรัั บรู้้�สิินทรัั พย์์ ทางการเงิิ นใหม่่ ด้้วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
บวกด้้ วยต้้ นทุุนการทำำ �รายการที่่� เข้้ าเงื่่� อนไข ค่่ าธรรมเนีี ยมใด ๆ ที่่� ได้้ รัับเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของการเปลี่่� ยนแปลงบัั นทึึกดัั งนี้้�

-	ค่่ าธรรมเนีี ยมที่่� พิิจารณาเป็็ นมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ ใหม่่ และค่่ าธรรมเนีี ยมแสดงถึึงการชำำ �ระเงิิ นคืืนของต้้ นทุุนการทำำ �
รายการที่่� เข้้ าเงื่่� อนไขให้้ รวมเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งในการรัั บรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกของสิิ นทรัั พย์์ และ

-	ค่่ าธรรมเนีี ยมอื่่� น ๆ บัั นทึึกในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของกำำ �ไรหรืือขาดทุุนจากการตัั ดรายการออกจากบัั ญชีี
หากกระแสเงิิ นสดมีี การเปลี่่� ยนแปลงไปเมื่่� อผู้้�กู้้� ประสบปัั ญหาทางการเงิิ น ดัั งนั้้� นวัั ตถุุ ประสงค์์ ของการเปลี่่� ยนแปลงเป็็ นการ
รัั บชำำ � ระคืื นให้้ มากที่่� สุุดจากข้้ อกำำ � หนดในสัั ญญาเดิิ มมากกว่่ าการออกสิิ นทรัั พย์์ ใหม่่ ที่่� มีี ข้้ อกำำ � หนดต่่ างจากเดิิ มอย่่ างมีี

นัั ยสำำ �คัั ญ หากกลุ่่� มธนาคารวางแผนที่่� จะเปลี่่� ยนแปลงสิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นในทางที่่� ส่่ งผลให้้ เกิิ ดการลดหนี้้� ในลำำ �ดัั บแรก

จะพิิ จารณาว่่ าควรตัั ดบางส่่ วนของสิิ นทรัั พย์์ ออกจากบัั ญชีีก่่ อนที่่� จะเกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลงสัั ญญาหรืือไม่่ วิิ ธีี การดัั งกล่่ าวส่่ งผล
ต่่ อการประเมิิ นในเชิิ งปริิ มาณและทำำ �ให้้ ไม่่ เข้้ าเงื่่� อนไขของการตัั ดรายการออกจากบัั ญชีี

หากการเปลี่่� ยนแปลงในสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายหรืือมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จ
อื่่� นไม่่ ส่่งผลต่่ อการตัั ดรายการสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นออกจากบัั ญชีี กลุ่่� มธนาคารจะคำำ �นวณมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นใหม่่ โดยใช้้

อัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงเดิิ มของสิิ นทรัั พย์์ และปรัั บปรุุงผลกำำ �ไรขาดทุุนของการเปลี่่� ยนแปลงดัั งกล่่ าวในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน สำำ �หรัั บ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีีอััตราดอกเบี้้� ยลอยตัั ว อัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงเดิิ มที่่� ใช้้ ในการคำำ �นวณกำำ �ไรขาดทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลง

ต้้ องมีีการปรัั บปรุุงให้้ สะท้้ อนข้้ อกำำ �หนดของตลาดในปัั จจุุบัั น ณ เวลาที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลง ต้้ นทุุนหรืือค่่ าธรรมเนีี ยมใด ๆ ที่่� เกิิ ดขึ้้� น
และค่่ าธรรมเนีี ยมที่่� ได้้ รัับเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของการเปลี่่� ยนแปลงนั้้� นจะถูู กปรัั บปรุุงกัั บมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลงและตัั ดจำำ�หน่่ ายตลอดอายุุที่่� เหลืืออยู่่�ของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลง

หากการเปลี่่� ยนแปลงเกิิ ดขึ้้� นเนื่่� องจากผู้้�กู้้� ประสบปัั ญหาทางการเงิิ น กำำ �ไรหรืือขาดทุุ นจากการเปลี่่� ยนแปลงจะแสดงรวมกัั บ
ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น สำำ �หรัั บกรณีีอื่่� นนั้้� นแสดงเป็็ นดอกเบี้้� ยรัั บซึ่่� งคำำ �นวณโดยใช้้ วิิธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง

การตัั ดรายการสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นออกจากบัั ญชีี
กลุ่่� มธนาคารตัั ดรายการสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นออกจากบัั ญชีีเมื่่� อสิิ ทธิิ ตามสัั ญญาที่่� จะได้้ รัับกระแสเงิิ นสดจากสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
หมดอายุุหรืือมีีการโอนสิิ ทธิิ ในการรัั บกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาในธุุรกรรมซึ่่� งความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความเป็็ นเจ้้ าของ
เกืือบทั้้� งหมดของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นได้้ ถููกโอนหรืือในกรณีีที่่� กลุ่่� มธนาคารไม่่ ได้้ ทั้้� งโอนหรืือคงไว้้ ซึ่�่ งความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
ของความเป็็ นเจ้้ าของเกืือบทั้้� งหมดและไม่่ ได้้ คงไว้้ ซึ่�่ งการควบคุุมในสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
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ในการตัั ดรายการสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นออกจากบัั ญชีี ผลแตกต่่ างระหว่่ างมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ (หรืือมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี

ซึ่่� งจัั ดสรรให้้ แก่่ ส่่วนของสิิ นทรัั พย์์ ที่่�จะมีีการตัั ดรายการออกจากบัั ญชีี) และผลรวมของ (1) ผลตอบแทนที่่� จะได้้ รัั บ (รวมถึึ ง

สิิ นทรัั พย์์ ใหม่่ ที่่� ได้้ รัับใด ๆ หัั กด้้ วยหนี้้� สิิ นใหม่่ ที่่�คาดการณ์์ ไว้้ ) และ (2) กำำ �ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
รัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

จำำ �นวนกำำ �ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นสำำ �หรัั บเงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นจะไม่่ รัับรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเมื่่� อมีีการตัั ดรายการหลัั กทรัั พย์์ ดัังกล่่ าวออกจากบัั ญชีี ส่่ วนได้้ เสีี ย
ใด ๆ ในสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� โอนซึ่่� งเข้้ าเงื่่� อนไขการตัั ดรายการออกจากบัั ญชีีซึ่่� งก่่ อให้้ เกิิ ดหรืือยัั งคงอยู่่� ในกลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�
เป็็ นสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นแยกต่่ างหาก

กลุ่่� มธนาคารเข้้ าทำำ �ธุุ รกรรมซึ่่� งมีีการโอนสิิ นทรัั พย์์ ที่่�รัับรู้้� ในงบแสดงฐานะการเงิิ นแต่่ ยัังคงความเสี่่�ยงและผลตอบแทนของความ
เป็็ นเจ้้ าของทั้้� งหมดหรืือเกืือบทั้้� งหมดในสิิ นทรัั พย์์ ที่่� โอนหรืือบางส่่ วนของสิิ นทรัั พย์์ ในกรณีีนี้้� สิิ นทรัั พย์์ ที่่� โอนไม่่ ได้้ ตััดรายการ
ออกจากบัั ญชีี ตัั วอย่่ างเช่่ น การให้้ ยืื มหลัั กทรัั พย์์ หรืือการขายโดยมีีสัั ญญาว่่ าจะซื้้� อคืืน

การจัั ดประเภทรายการและการวัั ดมููลค่่ าภายหลัั งของหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น
กลุ่่� มธนาคารจัั ดประเภทและวัั ดมููลค่่ าหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นทั้้� งหมด ยกเว้้ นภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและสัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น
เป็็ นหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ าภายหลัั งด้้ วยราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ าย

การตัั ดรายการหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นออกจากบัั ญชีี
กลุ่่� มธนาคารตัั ดรายการหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นออกจากบัั ญชีีเมื่่� อภาระผูู กพัั นตามสัั ญญาสิ้้� นสุุดลง ยกเลิิ ก หรืือหมดอายุุ

การหัั กกลบ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นจะหัั กกลบกัั นเพื่่� อรายงานในงบแสดงฐานะการเงิิ นด้้ วยจำำ �นวนสุุ ทธิิ ก็็ต่่อเมื่่� อกลุ่่� ม

ธนาคารมีีสิิ ทธิิ บัังคัั บใช้้ ตามกฎหมายในการหัั กกลบจำำ �นวนเงิิ นที่่� รัับรู้้�และกลุ่่� มธนาคารตั้้� งใจที่่� จะชำำ �ระด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นสุุ ทธิิ หรืือตั้้� งใจ
ที่่� จะรัั บสิิ นทรัั พย์์ และชำำ �ระหนี้้� สิิ นพร้้ อมกัั น

(3)		 การด้้ อยค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ า
TFRS 9 แนะนำำ �วิิธีีการพิิ จารณาผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นตลอดอายุุของเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ในขณะที่่� เดิิ ม
กลุ่่� มธนาคารประมาณการค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญโดยการวิิ เคราะห์์ ประวัั ติิการชำำ �ระหนี้้� และการคาดการณ์์ เกี่่� ยวกัั บการชำำ �ระหนี้้�

ตลอดจนตามเกณฑ์์ ขั้้� นต่ำำ� �ตามเกณฑ์์ ตามประกาศของธนาคารแห่่ งประเทศไทย TFRS 9 กำำ �หนดให้้ ใช้้ วิิจารณญาณในการประเมิิ น

ว่่ าการเปลี่่� ยนแปลงของปัั จจัั ยทางเศรษฐกิิ จนั้้� นมีีผลกระทบต่่ อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นอย่่ างไร และพิิ จารณา
ความน่่ าจะเป็็ นถ่่ วงน้ำำ� �หนัั ก

การพิิ จารณาการด้้ อยค่่ าถืือปฏิิ บััติิกัับสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ ได้้ วััดมููลค่่ าภายหลัั งด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรหรืือขาดทุุนดัั งนี้้�
-	สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� เป็็ นตราสารหนี้้�
-	ลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ า และ

-

ภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและสัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ นบางประเภท

ตาม TFRS 9 ไม่่ มีี การรัั บรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าของเงิิ นลงทุุนในตราสารทุุน
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การประมาณการและการใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิจที่่� สำำ�คัั ญ
การคำำ �นวณผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นของกลุ่่� มธนาคารขึ้้� นอยู่่�กัับแบบจำำ �ลองที่่� สลัั บซัั บซ้้ อนและชุุดข้้ อมูู ลสมมติิ ฐาน
หลายชุุด การใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิจและการประมาณการที่่� สำำ�คัั ญในการกำำ �หนดผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นเกี่่� ยวข้้ องกัั บเกณฑ์์

ที่่� ใช้้ ในการประเมิิ นเกี่่� ยวกัั บการเพิ่่� มขึ้้� นของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตและการพัั ฒนาแบบจำำ �ลองผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะ
เกิิ ดขึ้้� น รวมถึึ งการเลืือกข้้ อมูู ลเศรษฐกิิ จมหภาค การคำำ �นวณผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นยัั งเกี่่� ยวข้้ องกัั บการใช้้

ดุุ ลยพิิ นิิจของผู้้� เชี่่� ยวชาญทางด้้ านเครดิิ ตซึ่่� งฝ่่ ายบริิ หารนำำ �มาพิิ จารณาร่่ วมกัั บข้้ อมูู ลที่่� หลากหลายของคู่่�สััญญา ซึ่่� งมาจาก

ทั้้� งภายในและภายนอก ในกรณีีที่่� แบบจำำ �ลองไม่่ สามารถประเมิิ นความเสี่่�ยงที่่� เกิิ ดขึ้้� นได้้ จะมีี การใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิจของผู้้� เชี่่� ยวชาญ

ในการพิิ จารณาการปรัั บปรุุงภายหลัั งแบบจำำ �ลองตามหลัั กการ Management Overlay ซึ่่� งจะครอบคลุุมทั้้� งในเรื่่� องข้้ อบกพร่่ องของ
แบบจำำ �ลองความเสี่่�ยงของลูู กหนี้้� และปัั จจัั ยอื่่� น ๆ

การวัั ดมููลค่่ าผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นคำำ �นวณอย่่ างปราศจากอคติิ คำำ �นึึ งถึึงความน่่ าจะเป็็ นถ่่ วงน้ำำ� �หนัั ก ซึ่่� งพิิ จารณาจากการ
ประเมิิ นช่่ วงของผลลัั พธ์์ ที่่�เป็็ นไปได้้ มูู ลค่่ าเงิิ นตามเวลา และข้้ อมูู ลสนัั บสนุุ นที่่� มีี ความสมเหตุุสมผลทั้้� งหมด ซึ่่� งรวมถึึ งการพยากรณ์์
สภาวะเศรษฐกิิ จไปในอนาคต

ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นเป็็ นการประมาณการความน่่ าจะเป็็ นถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กของผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ต โดยวัั ด
มูู ลค่่ าดัั งนี้้�

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ ด้้อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต ณ วัั นที่่� รายงาน วัั ดผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นด้้ วยมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั น
ของจำำ �นวนเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะไม่่ ได้้ รัับทั้้� งหมด (เช่่ น ส่่ วนต่่ างระหว่่ างกระแสเงิิ นสดกัั บกิิ จการตามสัั ญญา และกระแสเงิิ นสด
ที่่� กลุ่่� มธนาคารคาดว่่ าจะได้้ รัับ)

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ด้้อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต ณ วัั นที่่� รายงาน วัั ดผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นด้้ วยมูู ลค่่ าส่่ วนต่่ าง
ระหว่่ างมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นและมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของประมาณการกระแสเงิิ นสดในอนาคต

ภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อที่่� ยัังไม่่ ได้้ เบิิ กใช้้ วัั ดผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นด้้ วยมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของส่่ วนต่่ างระหว่่ าง
กระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาที่่� กลุ่่� มธนาคารมีีภาระผูู กพัั นที่่� จะให้้ สิินเชื่่� อที่่� ยัังไม่่ ถููกเบิิ กใช้้ และกระแสเงิิ นสดที่่� กลุ่่� มธนาคารคาดว่่ า
จะได้้ รัับในกรณีีที่่� สิินเชื่่� อถูู กเบิิ กใช้้ และ

สัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น วัั ดผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นด้้ วยประมาณการจ่่ ายเงิิ นชดเชยที่่� คาดว่่ าจะจ่่ ายให้้
ผู้้�ถืือสัั ญญาหัั กด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นที่่� กลุ่่� มธนาคารคาดว่่ าจะได้้ รัับคืืน

ประมาณการของจำำ �นวนเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะไม่่ ได้้ รัับคำำ �นวณโดยเป็็ นผลคูู ณของความน่่ าจะเป็็ นของการปฏิิ บััติิผิิดสััญญา (PD Probability of Default) กัั บร้้ อยละของความเสีี ยหายที่่� อาจจะเกิิ ดขึ้้� นเมื่่� อมีีการปฏิิ บััติิผิิดสััญญาต่่ อยอดหนี้้� (LGD - Loss Given
Default) และประมาณการยอดหนี้้� เมื่่� อมีีการปฏิิ บััติิผิิดสััญญา (EAD - Exposure at the Time of Default)

ปัั จจัั ยเชิิ งเศรษฐศาสตร์์ มหภาคถูู กรวมอยู่่� ใน PD LGD และ EAD หากมีีความเกี่่� ยวข้้ องและมีีอิิ ทธิิ พลต่่ อความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต
เช่่ น อัั ตราการเติิ บโตของผลิิ ตภัั ณฑ์์ รวมในประเทศ (GDP) อัั ตราดอกเบี้้� ย และดัั ชนีี ราคาที่่� อยู่่�อาศัั ย ปัั จจัั ยเหล่่ านี้้� พิิ จารณาจาก
ข้้ อมูู ลสนัั บสนุุ นทั้้� งหมดที่่� มีี ความสมเหตุุ สมผล ซึ่่� งรวมถึึ งการคาดการณ์์ ที่่� พััฒนาขึ้้� นจากข้้ อมูู ลทั้้� งภายในและภายนอกที่่� มีีอยู่่�
ซึ่่� งสอดคล้้ องกัั บการวางแผนทางการเงิิ นและการวางแผนเงิิ นทุุน

สถานการณ์์ ที่่� หลากหลายของสมมติิ ฐานเศรษฐกิิ จมหภาคถูู กรวบรวมไว้้ เป็็ นช่่ วงของผลลัั พธ์์ ที่่�มีี ความเป็็ นไปได้้ และสมเหตุุสมผล

สำำ �หรัั บกลุ่่� มสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นทั้้� งหมดที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญ ทั้้� งในแง่่ ของการพิิ จารณา PD LGD และ EAD หากมีีความเกี่่� ยวข้้ อง และ
ในการพิิ จารณาภาพรวมของผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

การประมาณจำำ �นวนเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะไม่่ ได้้ รัับสำำ �หรัั บเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� มีี หลัั กประกัั นนั้้� นได้้ มีี การคาดการณ์์ จำำ �นวนและ
จัั งหวะเวลาของกระแสเงิิ นสดที่่� จะได้้ รัับจากการยึึดหลัั กประกัั นโดยหัั กต้้ นทุุนเพื่่� อให้้ ได้้ มาและต้้ นทุุนการขายหลัั กประกัั น และไม่่
คำำ �นึึ งว่่ าการยึึดทรัั พย์์ นั้้� นจะเป็็ นไปได้้ หรืือไม่่

การประมาณจำำ �นวนเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะไม่่ ได้้ รัับถูู กคิิ ดลดด้้ วยอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงเมื่่� อเริ่่� มแรกของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น

การจัั ดชั้้� น
ในการรัั บรู้้�ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นจะมีีการจัั ดประเภทสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นเป็็ น 3 ชั้้� นทุุกวัั นที่่� รายงาน โดยจะ
พิิ จารณาเป็็ นรายสัั ญญา ทั้้� งนี้้� สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นสามารถเปลี่่� ยนแปลงระดัั บชั้้� นได้้ ตลอดอายุุของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นตาม
การเปลี่่� ยนแปลงในคุุณภาพของสิิ นเชื่่� อนัั บจากวัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก ดัั งต่่ อไปนี้้�

-	ชั้้� นที่่� 1 สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต (Performing)
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญนัั บจากวัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก (ไม่่ เข้้ า

เงื่่� อนไขของชั้้� นที่่� 2 และชั้้� นที่่� 3) หรืือเป็็ นเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ที่่� พิิจารณาว่่ ามีีความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตต่ำำ� � ณ วัั นที่่� รายงาน ทั้้� งนี้้�

ไม่่ รวมสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตเมื่่� อซื้้� อหรืือเมื่่� อกำำ �เนิิ ด (POCI) ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ า
จะเกิิ ดขึ้้� นรัั บรู้้�ตามผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นในอีี ก 12 เดืือนข้้ างหน้้ า ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

ในอีี ก 12 เดืือนข้้ างหน้้ าเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นตลอดอายุุ ซึ่่� งเป็็ นผลจากเหตุุการณ์์ การผิิ ดนััด
ชำำ �ระหนี้้� ของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นภายใน 12 เดืือนนัั บจากวัั นที่่� รายงาน

-	ชั้้� นที่่� 2 สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต (Under-performing)
เมื่่� อสิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การเพิ่่� ม ขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตนัั บจากวัั นที่่� รัั บ รู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� ม แรก
ประมาณการผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นรัั บรู้้� โดยการประมาณการความเป็็ นไปได้้ ที่่�จะเกิิ ดการผิิ ดนััดตลอดอายุุ

ของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น (Lifetime ECL) โดยการพิิ จารณาความมีีนัั ยสำำ �คัั ญของการเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ตนั้้� นพิิ จารณาจากปัั จจัั ยเชิิ งปริิ มาณและเชิิ งคุุณภาพ สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ค้้างชำำ �ระ 30 วัั น หรืือ 1 เดืือนนัั บแต่่

วัั นถึึ งกำำ �หนดชำำ �ระหรืือเกิิ นกว่่ านั้้� นแต่่ ยัั งไม่่ เกิิ ดการด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตจะถูู กพิิ จารณาว่่ ามีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของ
ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต

การประเมิิ นตามเกณฑ์์ เชิิ งคุุ ณภาพเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งในกระบวนการบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตในปัั จจุุบัั น เช่่ น การพิิ จารณา

การเสื่่�อมถอยลงอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความสามารถในการชำำ �ระหนี้้� ของลูู กหนี้้� ข้้ อบ่่ งชี้้� เชิิ งคุุณภาพ รวมถึึงผลการดำำ �เนิิ นงาน
สภาพคล่่ องทางการเงิิ นและข้้ อบ่่ งชี้้� ที่่�น่่าเชื่่� อถืืออื่่� น ๆ

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นสามารถโอนกลัั บไปยัั งชั้้� นที่่� 1 ได้้ เมื่่� อสามารถพิิ สูู จน์์ ได้้ ถึึงความสามารถในการชำำ �ระหนี้้� ที่่� กลัั บมาเป็็ นปกติิ
-	ชั้้� นที่่� 3 สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต (Non-performing)
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตหรืือผิิ ดนััดชำำ �ระ คืือสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีีค้้างชำำ �ระเงิิ นต้้ นและ/หรืือดอกเบี้้� ย

เท่่ ากัั บหรืือมากกว่่ า 90 วัั น หรืือ 3 เดืือนนัั บแต่่ วัันถึึงกำำ �หนดชำำ �ระ นอกจากนี้้� สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นจะถูู กพิิ จารณาว่่ ามีีการด้้ อยค่่ า
ด้้ านเครดิิ ตเมื่่� อลูู กหนี้้� มีี ความเป็็ นไปได้้ ที่่� จะไม่่ สามารถชำำ � ระหนี้้� ได้้ เมื่่� อเกิิ ดเหตุุ การณ์์ ใดเหตุุ การณ์์ หนึ่่� งหรืือหลายเหตุุ การณ์์
ที่่� ส่่งผลกระทบเชิิ งลบต่่ อประมาณการกระแสเงิิ นสดในอนาคตของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
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หลัั กฐานที่่� แสดงว่่ าสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นมีีการด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตครอบคลุุมถึึงข้้ อมูู ลที่่� สัังเกตได้้ จากเหตุุการณ์์ ดัั งต่่ อไปนี้้�
-

-

-

การประสบปัั ญหาทางการเงิิ นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของผู้้�ออกหรืือผู้้�กู้้�

อยู่่�ระหว่่ างการยึึดหลัั กประกัั นเพื่่� อชำำ �ระหนี้้�
อยู่่�ระหว่่ างการฟ้้ องร้้ อง

ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต พิิ จารณาจากผลต่่ างระหว่่ างมูู ลค่่ า
ปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดทั้้� งหมดที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับในแต่่ ละสถานการณ์์ รวมถึึงการถืือครองหลัั กประกัั น การคิิ ดลดด้้ วยอัั ตรา
ดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงเมื่่� อเริ่่� มแรกของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นนั้้� น และมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นก่่ อนเกิิ ดการ
ด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต มีีการประมาณการผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นตลอดอายุุ

การเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขของเครื่่� องมืือทางการเงิิ น
เมื่่� อเงื่่� อนไขของสัั ญญาเดิิ มมีี การเปลี่่� ยนแปลงโดยมีี สาเหตุุจากความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตและไม่่ มีี การตัั ดรายการสิิ นทรัั พย์์ ทาง

การเงิิ นนั้้� น ผลขาดทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขทางการเงิิ นที่่� เกิิ ดขึ้้� นจะรัั บรู้้� ในผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตในกำำ �ไร
หรืือขาดทุุน โดยลดลงตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์

ผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นสำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขและยัั งไม่่ ได้้

ถูู กตัั ดรายการ และไม่่ ได้้ รัั บ การพิิ จ ารณาว่่ าเป็็ นสิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตจะรัั บ รู้้�ผลขาดทุุ นจาก

การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นใน 12 เดืือนข้้ างหน้้ า หรืือตลอดอายุุหากเข้้ าเงื่่� อนไขว่่ า สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นมีีการ

เพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต สิิ นทรัั พย์์ เหล่่ านี้้� ได้้ รัับการประเมิิ นเพื่่� อพิิ จารณาว่่ ามีีการเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตภายหลัั งจากการเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขหรืือไม่่

เงิิ นให้้ สิิ นเชื่่� อที่่� มีี การเจรจาต่่ อรองเงื่่� อนไขใหม่่ หรืือเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขของกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญา กลุ่่� มธนาคารอาจจะ

ถืือเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อดัั งกล่่ าวเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ ยกเว้้ นจะมีีหลัั กฐานที่่� แสดงว่่ า
ความเสี่่�ยงที่่� จะไม่่ ได้้ รัั บกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญานั้้� นลดลงอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ และไม่่ มีี ข้้ อบ่่ งชี้้� ของการด้้ อยค่่ า กลุ่่� มธนาคาร
จะถืือเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อดัั งกล่่ าวเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ มีี ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ

การตัั ดจำำ�หน่่ ายเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตและการกลัั บรายการผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
ในกรณีีที่่� เครื่่� องมืือทางการเงิิ นถูู กพิิ จารณาว่่ าไม่่ สามารถเรีียกคืืนได้้ ส่่ วนของมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นจะถูู กตัั ดจำำ�หน่่ ายคู่่�กัับค่่ าเผื่่� อ

ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� เกี่่� ยวข้้ อง เครื่่� องมืือทางการเงิิ นดัั งกล่่ าวจะถูู กตัั ดจำำ�หน่่ าย
หลัั งจากดำำ �เนิิ นการตามขั้้� นตอนที่่� จำำ�เป็็ นทั้้� งหมดแล้้ ว มีีการประเมิิ นแล้้ วว่่ าไม่่ มีี ความน่่ าจะเป็็ นในการได้้ รัับคืืน และได้้ พิิจารณาถึึง

ผลขาดทุุน มูู ลค่่ าที่่� ได้้ รัับคืืนภายหลัั งจากการตัั ดจำำ�หน่่ ายออกจากบัั ญชีีจะนำำ �มาลดจำำ �นวนผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนหรืือตามที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนด

หากมีีการลดลงของค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นในรอบระยะเวลาต่่ อมา และการลดลงนั้้� นสัั มพัั นธ์์ โดยตรง

กัั บเหตุุการณ์์ ที่่� เกิิ ดขึ้้� นหลัั งจากการรัั บรู้้�ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นที่่� เคย
รัั บรู้้� ในปีี ก่่ อนจะถูู กกลัั บรายการกัั บบัั ญชีีค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น จำำ �นวนเงิิ นของการกลัั บรายการรัั บรู้้�
ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

การปรัั บปรุุงความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต
เมื่่� อเวลาผ่่ านพ้้ นไป สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ถููกจัั ดชั้้� นที่่� 2 หรืือชั้้� นที่่� 3 อาจถูู กจัั ดประเภทใหม่่ กลัั บไปเป็็ นชั้้� นที่่� 1
สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต (ชั้้� นที่่� 3) และไม่่ มีี การปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� จะถูู กโอนไปยัั งชั้้� นที่่� 2 หรืือชั้้� นที่่� 1
เฉพาะกรณีีที่่� พิิจารณาแล้้ วเห็็ นว่่ าไม่่ เข้้ าเงื่่� อนไขเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ด้้อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตอีี กต่่ อไป

สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� จััดชั้้� นที่่� 2 สามารถโอนกลัั บไปยัั งชั้้� นที่่� 1 ได้้ เมื่่� อพิิ จารณาแล้้ วว่่ าไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตอีี กต่่ อไป

ในกรณีีที่่� การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตเกิิ ดจากการพิิ จารณาตามเกณฑ์์ เชิิ งปริิ มาณ สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น
จะถูู กโอนกลัั บไปยัั งชั้้� นที่่� 1 โดยอัั ตโนมัั ติิหากความน่่ าจะเป็็ นที่่� ลููกหนี้้� จะผิิ ดสััญญาที่่� ทำำ�ให้้ เกิิ ดการเปลี่่� ยนชั้้� นนั้้� นไม่่ มีีอีี กต่่ อไป สำำ �หรัั บ

กรณีีที่่� สิินทรัั พย์์ ทางการเงิิ นถูู กโอนไปยัั งชั้้� นที่่� 2 เนื่่� องจากเกณฑ์์ เชิิ งคุุณภาพ ปัั จจัั ยดัั งกล่่ าวต้้ องได้้ รัับการแก้้ ไขก่่ อนจึึ งจะโอน
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นดัั งกล่่ าวไปเป็็ นชั้้� นที่่� 1 รวมถึึงได้้ มีีดำำ�เนิิ นการแก้้ ไขก่่ อนที่่� จะจัั ดประเภทสิิ นเชื่่� อใหม่่ เป็็ นชั้้� นที่่� 1

สำำ �หรัั บลูู กหนี้้� ปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� มีีปััญหาที่่� จััดชั้้� นที่่� 3 จะสามารถโอนไปยัั งชั้้� นที่่� 2 เมื่่� อลูู กค้้ าดำำ �เนิิ นการตามข้้ อกำำ �หนดตามสัั ญญา
ที่่� เปลี่่� ยนแปลงใหม่่ โดยการชำำ �ระเงิิ นติิ ดต่่อกัั น 3 เดืือน หรืือ 3 งวด แล้้ วแต่่ ระยะเวลาใดจะนานกว่่ า ลูู กหนี้้� ดัั งกล่่ าวที่่� จะถูู กโอนไปยัั ง
ชั้้� นที่่� 1 จะต้้ องใช้้ ระยะเวลาในการติิ ดตามอีี ก 9 เดืือน โดยจะต้้ องไม่่ มีี ยอดเงิิ นที่่� ค้้างชำำ �ระในบัั ญชีีและคาดว่่ าลูู กค้้ าจะชำำ �ระหนี้้�
ที่่� เหลืือทั้้� งหมด

สำำ �หรัั บลูู กหนี้้� ปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� มีีปััญหาที่่� จััดชั้้� นที่่� 2 ซึ่่� งไม่่ เคยถูู กจัั ดเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ ด้้อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตมาก่่ อนสามารถโอนไปยัั ง
ชั้้� นที่่� 1 เมื่่� อลูู กค้้ าดำำ �เนิิ นการภายใต้้ ข้้อกำำ �หนดตามสัั ญญาที่่� เปลี่่� ยนแปลงใหม่่ โดยการชำำ �ระเงิิ นติิ ดต่่อกัั น 3 เดืือน หรืือ 3 งวด
แล้้ วแต่่ ระยะเวลาใดจะนานกว่่ า

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� อยู่่� ในชั้้� นที่่� 3 จะถูู กโอนไปยัั งชั้้� นที่่� 2 ก็็ ต่่อเมื่่� อพิิ จารณาแล้้ วเห็็ นว่่ าไม่่ ด้้อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต
กลุ่่� มธนาคารได้้ ประเมิิ นการด้้ อยค่่ าตาม TFRS 9 ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 ตามแบบจำำ �ลองสำำ �หรัั บการประมาณการผลขาดทุุน
ด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น การกระทบยอดค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
ค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ย
จะสูู ญ ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม 2562

การวัั ดมููลค่่ าใหม่่

ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุน
ด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ า
จะเกิิ ดขึ้้� น ณ วัั นที่่�
1 มกราคม 2563

(พัั นบาท)
เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น

1,070

1,070

2,712,290

4,205

2,716,495

14,676

ภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและสัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น
รวม

รายงานประจำำ �ปีี 2563

-

113

(5,393)

9,283

-

118

118

2,726,966

-

2,726,966

(4)		ดอกเบี้้� ย
ตั้้� งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 รายได้้ ดอกเบี้้� ยและค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ยรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนโดยใช้้ วิิธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง

อัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงคืือ อัั ตราที่่� ใช้้ ในการคิิ ดลดประมาณการเงิิ นสดจ่่ ายหรืือรัั บในอนาคตตลอดอายุุที่่� คาดไว้้ ของเครื่่� องมืือ
ทางการเงิิ นเพื่่� อให้้ ได้้ มููลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น หรืือราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายของหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น ในการ
คำำ �นวณอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงสำำ �หรัั บเครื่่� องมืือทางการเงิิ นนอกเหนืื อจากสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต

กลุ่่� มธนาคารประมาณการกระแสเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัั บในอนาคตโดยพิิ จารณาเงื่่� อนไขของสัั ญญาทั้้� งหมดของเครื่่� องมืือ
ทางการเงิิ นนั้้� น แต่่ ไม่่ พิิจารณาค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

การคำำ �นวณอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงให้้ รวมถึึงต้้ นทุุนการทำำ �รายการและค่่ าธรรมเนีี ยมซึ่่� งเป็็ นส่่ วนหนึ่�่ งของอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง
ต้้ นทุุนการทำำ �รายการรวมถึึงต้้ นทุุนส่่ วนเพิ่่� มที่่� เกี่่� ยวข้้ องโดยตรงกัั บการซื้้� อหรืือออกสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นหรืือหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น

ราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นหรืือหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นคืือ มูู ลค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นหรืือหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น
ที่่� รัั บ รู้้�เมื่่� อเริ่่� ม แรกหัั กด้้ วยการชำำ � ระคืื นเงิิ นต้้ น บวกหรืือหัั กค่่ าตัั ดจำำ � หน่่ ายสะสมที่่� คำำ � นวณโดยใช้้ วิิ ธีีอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิ ง

ซึ่่� งเกิิ ดจากผลต่่ างระหว่่ างมูู ลค่่ าที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกและมูู ลค่่ า ณ วัั นที่่� ครบกำำ �หนดและปรัั บปรุุงด้้ วยค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุน
ด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นสำำ �หรัั บ สิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ น มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นของสิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นคืื อ ราคาทุุ น
ตัั ดจำำ�หน่่ ายของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นก่่ อนที่่� จะมีีการปรัั บปรุุงค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

การคำำ �นวณรายได้้ ดอกเบี้้� ยและค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ย
ในการคำำ � นวณรายได้้ ดอกเบี้้� ยและค่่ าใช้้ จ่่ ายดอกเบี้้� ยใช้้ อัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิ ง กัั บมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นของสิิ นทรัั พ ย์์
(เมื่่� อสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ ด้้อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต) หรืือราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายของหนี้้� สิิ น อย่่ างไรก็็ ตาม สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ ใช่่

สิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตเมื่่� อซื้้� อ หรืือเมื่่� อกํํ าเนิิ ด แต่่ กลายเป็็ นสิิ นทรัั พ ย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ า

ด้้ านเครดิิ ตในภายหลัั งการรัั บรู้้�เมื่่� อเริ่่� มแรกให้้ คำำ�นวณรายได้้ ดอกเบี้้� ย โดยใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงกัั บราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายของ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น หากสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นดัั งกล่่ าวไม่่ ด้้อยค่่ าอีี กต่่ อไปให้้ คำำ�นวณรายได้้ ดอกเบี้้� ยโดยกลัั บไปใช้้ มููลค่่ าตาม
บัั ญชีีขั้้� นต้้ นของสิิ นทรัั พย์์

สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นที่่� มีี อยู่่� ณ วัั นที่่� เริ่่� มต้้ นใช้้ มาตรฐานครั้้� งแรก กลุ่่� มธนาคารคำำ �นวณอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง

จากกระแสเงิิ นสดคงเหลืือตามสัั ญญา

(5)		 เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ
ตั้้� งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 รายการ “เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ ” ในงบแสดงฐานะการเงิิ นประกอบด้้ วย
-

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น และ

เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

สำำ �หรัั บตราสารหนี้้� ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นจะรัั บรู้้�กำำ�ไรและขาดทุุนในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จ
อื่่� น ยกเว้้ นรายการดัั งต่่ อไปนี้้� ซึ่่� งจะรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุ นในลัั กษณะเดีี ยวกัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� วัั ดมูู ลค่่ าด้้ วยราคาทุุ น
ตัั ดจำำ�หน่่ าย
-

-

รายได้้ ดอกเบี้้� ยโดยใช้้ วิิธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง และ

ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นและการกลัั บรายการ

เมื่่� อมีีการตัั ดรายการตราสารหนี้้� ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น ผลกำำ �ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่� เคย
รัั บรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นจะถูู กจัั ดประเภทรายการใหม่่ จากส่่ วนของเจ้้ าของไปยัั งกำำ �ไรหรืือขาดทุุน
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กลุ่่� มธนาคารเลืือกที่่� จะแสดงการเปลี่่� ยนแปลงในมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� ไม่่ ได้้ ถืื อไว้้ เพื่่� อค้้ าในกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น การเลืือกจะทำำ �เป็็ นรายเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ณ วัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกและไม่่ สามารถเปลี่่� ยนแปลงได้้

กำำ �ไรและขาดทุุนจากตราสารทุุนดัั งกล่่ าวที่่� ไม่่ เคยจัั ดประเภทรายการใหม่่ ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนและไม่่ มีี การด้้ อยค่่ าที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไร

หรืือขาดทุุน จะรัั บรู้้�เงิิ นปัั นผลในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเว้้ นแต่่ มีีจำำ�นวนเงิิ นที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืนแน่่ นอนแสดงเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของต้้ นทุุน

ในเงิิ นลงทุุนนั้้� น ซึ่่� งในกรณีีนี้้� เงิิ นปัั นผลจะรัั บรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น ผลกำำ �ไรและขาดทุุนสะสมที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
จะถูู กโอนไปยัั งกำำ �ไรสะสมเมื่่� อมีีการจำำ �หน่่ ายเงิิ นลงทุุน

นโยบายการบัั ญชีี ที่่� มีีผลบัั งคัั บใช้้ก่่ อนวัั นที่่� 1 มกราคม 2563
(1)		 เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� และตราสารทุุน
ตราสารหนี้้� และตราสารทุุนซึ่่� งเป็็ นหลัั กทรัั พย์์ ในความต้้ องการของตลาดซึ่่� งถืือไว้้ เพื่่� อค้้ าแสดงในมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม กำำ �ไรหรืือขาดทุุน
จากการตีีราคาหลัั กทรัั พย์์ ได้้ บัันทึึกในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

ตราสารหนี้้� ซึ่่� งกลุ่่� มธนาคารตั้้� งใจและสามารถถืือจนครบกำำ �หนดจัั ดประเภทเป็็ นเงิิ นลงทุุนที่่� จะถืือจนครบกำำ �หนด เงิิ นลงทุุนที่่� จะ

ถืือจนครบกำำ �หนดแสดงในราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายหัั กด้้ วยขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าของเงิิ นลงทุุน ผลต่่ างระหว่่ างราคาทุุนที่่� ซื้้� อมากัั บ
มูู ลค่่ าไถ่่ ถอนของตราสารหนี้้� จะถูู กตัั ดจ่่ายโดยวิิ ธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงตลอดอายุุของตราสารหนี้้� ที่่� เหลืือ

ตราสารหนี้้� และตราสารทุุ นซึ่่� งเป็็ นหลัั กทรัั พย์์ ในความต้้ องการของตลาด นอกเหนืื อจากที่่� ถืื อไว้้ เพื่่� อค้้ าหรืือตั้้� งใจถืื อไว้้ จน

ครบกำำ �หนดจัั ดประเภทเป็็ นเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย ภายหลัั งการรัั บรู้้�มููลค่่ าในครั้้� งแรกเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขายแสดงในมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม และ
การเปลี่่� ยนแปลงที่่� ไม่่ ใช่่ ผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าและผลต่่ างจากสกุุลเงิิ นตราต่่ างประเทศของรายการที่่� เป็็ นตัั วเงิิ น บัั นทึึก

โดยตรงในส่่ วนของเจ้้ าของ ส่่ วนผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าและผลต่่ างจากการแลกเปลี่่� ยนเงิิ นตราต่่ างประเทศรัั บรู้้� ในกำำ �ไร

หรืือขาดทุุน เมื่่� อมีีการตัั ดจำำ�หน่่ ายเงิิ นลงทุุนจะรัั บรู้้�ผลกำำ �ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่� เคยบัั นทึึกในส่่ วนของเจ้้ าของโดยตรงเข้้ ากำำ �ไร

หรืือขาดทุุน ในกรณีีที่่� เป็็ นเงิิ นลงทุุนประเภทที่่� มีีดอกเบี้้� ย จะต้้ องบัั นทึึกดอกเบี้้� ยในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิ ธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง
เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนซึ่่� งไม่่ ใช่่ หลัั กทรัั พย์์ ในความต้้ องการของตลาดแสดงในราคาทุุนหัั กขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ า
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นสำำ �หรัั บเงิิ นลงทุุนเพื่่� อค้้ าและเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขายจะใช้้ ราคาเสนอซื้้� อ ณ วัั นที่่� รายงาน
ตราสารหนี้้� ภาครัั ฐบาล พัั น ธบัั ตรรัั ฐวิิ สาหกิิ จ และตราสารหนี้้� อื่่� นที่่� ออกจำำ �หน่่ ายในประเทศและจดทะเบีี ยนในสมาคมตลาด

ตราสารหนี้้� ไทย มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมคำำ �นวณโดยใช้้ อััตราผลตอบแทนเสนอซื้้� อของตราสารหนี้้� ที่่� เผยแพร่่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี้้� ไทย
หรืือสถาบัั นการเงิิ นอื่่� นแล้้ วแต่่ กรณีี

ในกรณีีที่่� มีี การโอนเปลี่่� ยนประเภทเงิิ นลงทุุน ธนาคารจะปรัั บเปลี่่� ยนราคาของเงิิ นลงทุุนใหม่่ โดยใช้้ มููลค่่ ายุุติิ ธรรม ณ วัั นที่่� โอนเปลี่่� ยน
ประเภทเงิิ นลงทุุ น ผลแตกต่่ างระหว่่ างราคาตามบัั ญชีี และมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม ณ วัั นที่่� โอนบัั นทึึ กเป็็ นกำำ � ไรหรืือขาดทุุ นในกำำ � ไร
หรืือขาดทุุนหรืือแสดงเป็็ นรายการในส่่ วนของเจ้้ าของแล้้ วแต่่ ประเภทของเงิิ นลงทุุนที่่� มีี การโอนเปลี่่� ยนประเภท

การรัั บรู้้�รายการ
รายการซื้้� อขายเงิิ นลงทุุนบัั นทึึก ณ วัั นที่่� ชำำ�ระราคา (Settlement date)

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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การจำำ �หน่่ ายเงิิ นลงทุุน
เมื่่� อมีีการจำำ �หน่่ ายเงิิ นลงทุุน ผลต่่ างระหว่่ างจำำ �นวนเงิิ นสุุ ทธิิ ที่่� ได้้ รัับและมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีและรวมถึึงกำำ �ไรหรืือขาดทุุนสะสมจาก
การตีีราคาหลัั กทรัั พย์์ ที่่�เกี่่� ยวข้้ องที่่� เคยบัั นทึึกในส่่ วนของเจ้้ าของ จะถูู กบัั นทึึกในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

ในกรณีีที่่� กลุ่่� มธนาคารจำำ �หน่่ ายบางส่่ วนของเงิิ นลงทุุนที่่� ถืื ออยู่่� การคำำ �นวณต้้ นทุุนสำำ �หรัั บเงิิ นลงทุุนที่่� จำำ�หน่่ ายไปและเงิิ นลงทุุน
ที่่� ยัังถืืออยู่่� ใช้้ วิิธีีถััวเฉลี่่� ยถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กปรัั บใช้้ กัับมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของเงิิ นลงทุุนที่่� เหลืืออยู่่�ทั้้� งหมด

(2)		 เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�
เงิิ นเบิิ กเกิิ นบัั ญชีีแสดงด้้ วยยอดเงิิ นต้้ นรวมดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ
ลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้� อแสดงด้้ วยยอดเงิิ นต้้ นรวมค่่ านายหน้้ าและค่่ าใช้้ จ่่ายทางตรงเมื่่� อแรกเริ่่� มทำำ �สััญญารอตัั ดบััญชีี
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อประเภทอื่่� นแสดงเฉพาะยอดเงิิ นต้้ น
รายได้้ รอตัั ดบััญชีีแสดงเป็็ นรายการหัั กจากเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�

(3)		ค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ
ตามหลัั กเกณฑ์์ ของธนาคารแห่่ งประเทศไทย กำำ �หนดให้้ ธนาคารพิิ จารณาจัั ดชั้้� นสิิ นเชื่่� อและตั้้� งค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญเป็็ นรายบัั ญชีี

หรืือรายลูู กหนี้้� ก็็ ได้้ โดยธนาคารเลืือกพิิ จารณาจัั ดชั้้� นสิิ นเชื่่� อและตั้้� งค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญเป็็ นรายลูู กหนี้้� กล่่ าวคืือ ธนาคารพิิ จารณา
จัั ดชั้้� นสิิ นเชื่่� อทุุ กประเภทของลูู กหนี้้� รายหนึ่่� งในระดัั บคุุ ณภาพที่่� ต่ำำ� �สุุดของลูู กหนี้้� รายนั้้� น กรณีีที่่� ไม่่ สามารถแยกวัั ตถุุ ประสงค์์

การกู้้�ยืืมได้้ และตั้้� งค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญตามการจัั ดชั้้� นดัั งกล่่ าว นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ ดำำ�เนิิ นการสอบทานคุุณภาพสิิ นเชื่่� อตาม
หลัั กเกณฑ์์ ที่่�ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนด

ธนาคารพิิ จารณาค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญขั้้� นต่ำำ� �ตามหลัั กเกณฑ์์ การตั้้� งค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญที่่� กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่ งประเทศไทย
เรื่่� อง หลัั กเกณฑ์์ การจัั ดชั้้� นและการกัั นเงิิ นสำำ �รองของสถาบัั นการเงิิ น ลงวัั นที่่� 10 มิิ ถุุ นายน 2559 และเรื่่� อง แนวนโยบาย
การประเมิิ นราคาหลัั กประกัั นและอสัั งหาริิ มทรัั พย์์ รอการขายที่่� ได้้ มาจากการรัั บชำำ �ระหนี้้� การประกัั นการให้้ สิิ นเชื่่� อหรืือที่่� ซื้้� อ
จากการขายทอดตลาดของสถาบัั นการเงิิ น ลงวัั นที่่� 8 พฤษภาคม 2562 รวมถึึ งการวิิ เคราะห์์ และประเมิิ นฐานะลูู กหนี้้�
แต่่ ละราย โดยอาศัั ยประสบการณ์์ ในการพิิ จารณาความเสี่่�ยงและมูู ลค่่ าหลัั กประกัั นประกอบ

ธนาคารพิิ จารณากัั นเงิิ นสำำ �รองค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญขั้้� นต่ำำ� �ตามอัั ตราร้้ อยละที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนดสำำ �หรัั บผลต่่ าง
ของยอดหนี้้� คงค้้ างตามบัั ญชีีกัั บมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัั บจากลูู กหนี้้� หรืือผลต่่ างของยอดหนี้้� คงค้้ าง

ตามบัั ญชีีกัั บมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัั บจากการจำำ �หน่่ ายหลัั กประกัั น นอกจากนี้้� ธนาคารได้้ พิิจารณา

ค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญเพิ่่� มเติิ มจากหลัั กเกณฑ์์ ขั้้� นต่ำำ� �ที่่�กำำ�หนดโดยธนาคารแห่่ งประเทศไทย และได้้ คำำ�นึึ งถึึงผลสูู ญเสีี ยที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� น
เพิ่่� ม เติิ มจากการเปลี่่� ยนแปลงทางเศรษฐกิิ จและกฎหมาย รวมทั้้� งปัั จจัั ยด้้ านอื่่� น ๆ ที่่� อาจกระทบความสามารถของลูู กหนี้้�
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อในการปฏิิ บััติิตามสัั ญญาเงิิ นกู้้�ยืืม

การตัั ดจำำ�หน่่ ายหนี้้� สูู ญกระทำำ �ตามข้้ อกำำ �หนดของธนาคารแห่่ งประเทศไทย
หนี้้� สูู ญที่่� ได้้ รัับคืืนบัั นทึึกเป็็ นรายได้้ จากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� นในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน
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(4)		 การปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� มีีปััญหา
ธนาคารใช้้ วิิธีี ในการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� มีีปััญหาโดยการเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขในการชำำ �ระหนี้้� การลดเงิิ นต้้ นและ/หรืือดอกเบี้้� ย
ค้้ างรัั บ และการรัั บโอนสิิ นทรัั พย์์

ธนาคารบัั นทึึ กสิิ นทรัั พย์์ ที่่� ได้้ รัั บโอนจากการชำำ �ระหนี้้� ด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ ที่่� ได้้ รัั บหัั กด้้ วยประมาณการค่่ าใช้้ จ่่าย
ในการขาย (ถ้้ ามีี) หรืือมูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุนในลูู กหนี้้� (รวมดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ) แล้้ วแต่่ มููลค่่ าใดจะต่ำำ� �กว่่ า

ในกรณีีที่่� เป็็ นการเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขในการชำำ �ระหนี้้� มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในลูู กหนี้้� หลัั งการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� คำำ �นวณ
จากมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับในอนาคตลดด้้ วยอัั ตราดอกเบี้้� ยตามสัั ญญาเดิิ ม และบัั นทึึ กผลขาดทุุน
ที่่� เกิิ ดจากการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� สุุ ทธิิ จากค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเมื่่� อเกิิ ดการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้�
ค่่ าธรรมเนีี ยมตามกฎหมายและค่่ าใช้้ จ่่ายทางตรงอื่่� นที่่� เกิิ ดขึ้้� นจากการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� บัั นทึึกเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายเมื่่� อเกิิ ดรายการ

(5)		 รายได้้
รายได้้ ดอกเบี้้� ยและส่่ วนลดรัั บจากเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ
ธนาคารรัั บรู้้�รายได้้ ดอกเบี้้� ยตามเกณฑ์์ คงค้้ าง โดยธนาคารจะหยุุดรัั บรู้้�ตามเกณฑ์์ นี้้� สำำ �หรัั บลูู กหนี้้� ที่่� ค้้างชำำ �ระดอกเบี้้� ยเกิิ นกว่่ า

สามเดืือนนัั บจากวัั นที่่� ครบกำำ �หนดชำำ �ระหรืือมีีความไม่่ แน่่ นอนเกี่่� ยวกัั บการชำำ �ระหนี้้� โดยจะใช้้ เกณฑ์์ การรัั บชำำ �ระเงิิ นแทนและธนาคาร
ยัั งได้้ บัันทึึกยกเลิิ กรายได้้ สำำ�หรัั บดอกเบี้้� ยจากเงิิ นให้้ กู้้�ยืื มที่่� ค้้างชำำ �ระดัั งกล่่ าวที่่� ธนาคารบัั นทึึกบัั ญชีีเป็็ นรายได้้ แล้้ วออกจากบัั ญชีี

เพื่่� อให้้ เป็็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่่ งประเทศไทย ธนาคารจะรัั บรู้้�รายได้้ ตามเกณฑ์์ คงค้้ างได้้ ใหม่่ เมื่่� อลูู กหนี้้� ได้้ ชำำ�ระเงิิ นต้้ น
และดอกเบี้้� ยที่่� ยัังคงค้้ างครบถ้้ วนแล้้ ว

ธนาคารรัั บรู้้�รายได้้ สำำ�หรัั บลูู กหนี้้� ภายหลัั งปรัั บโครงสร้้ างใหม่่ ตามเกณฑ์์ เงิิ นสด

รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากลูู กหนี้้� เงิิ นให้้ กู้้�ยืื มโดยรัั บโอนลูู กหนี้้� (แฟ็็ กเตอริิ ง)
ธนาคารรัั บรู้้�รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากลูู กหนี้้� แฟ็็ กเตอริิ งโดยใช้้ เกณฑ์์ คงค้้ าง ยกเว้้ นรายได้้ ดอกเบี้้� ยจากลูู กหนี้้� แฟ็็ กเตอริิ งที่่� ผิิดนััดชำำ �ระ
นัั บแต่่ วัันที่่� ครบกำำ �หนดชำำ �ระเกิิ นกว่่ าสามเดืือนโดยจะใช้้ เกณฑ์์ การรัั บชำำ �ระเงิิ นแทน

ธนาคารได้้ บัันทึึกยกเลิิ กรายได้้ สำำ�หรัั บดอกเบี้้� ยจากลูู กหนี้้� แฟ็็ กเตอริิ งที่่� ธนาคารบัั นทึึกบัั ญชีีเป็็ นรายได้้ แล้้ วออกจากบัั ญชีีเมื่่� อลูู กหนี้้�

เป็็ นลูู กหนี้้� ที่่� ค้้างชำำ �ระเงิิ นต้้ นหรืือดอกเบี้้� ยเกิิ นกว่่ าสามเดืือนนัั บจากวัั นที่่� ครบกำำ �หนดชำำ �ระ เพื่่� อให้้ เป็็ นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่่ งประเทศไทย ธนาคารจะรัั บรู้้�รายได้้ ตามเกณฑ์์ คงค้้ างได้้ ใหม่่ เมื่่� อลูู กหนี้้� ได้้ ชำำ�ระเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยที่่� ยัังคงค้้ างครบถ้้ วนแล้้ ว

รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากการให้้ เช่่ าซื้้� อและลิิ ส ซิ่่� ง
รายได้้ จากการให้้ เช่่ าซื้้� อและลิิ ส ซิ่่� งบัั นทึึกบัั ญชีีเป็็ นรายได้้ ตามงวดที่่� ถึึงกำำ �หนดชำำ �ระด้้ วยวิิ ธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง รายได้้ ดอกเบี้้� ย
จากการให้้ เช่่ าซื้้� อและลิิ ส ซิ่่� งที่่� ค้้างชำำ �ระเกิิ นกว่่ าสามเดืือนนัั บตั้้� งแต่่ วัันครบกำำ �หนดชำำ �ระรัั บรู้้�ตามเกณฑ์์ การรัั บชำำ �ระเงิิ น

ธนาคารได้้ บัันทึึกยกเลิิ กรายได้้ สำำ�หรัั บดอกเบี้้� ยจากการให้้ เช่่ าซื้้� อและลิิ ส ซิ่่� งที่่� บัันทึึกบัั ญชีีเป็็ นรายได้้ แล้้ วออกจากบัั ญชีีเมื่่� อลูู กหนี้้�

เป็็ นลูู กหนี้้� ที่่� ค้้างชำำ �ระเงิิ นต้้ นหรืือดอกเบี้้� ยเกิิ นกว่่ าสามเดืือนนัั บจากวัั นที่่� ครบกำำ �หนดชำำ �ระ เพื่่� อให้้ เป็็ นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่่ งประเทศไทย ธนาคารจะรัั บรู้้�รายได้้ ตามเกณฑ์์ คงค้้ างได้้ ใหม่่ เมื่่� อลูู กหนี้้� ได้้ ชำำ�ระเงิิ นต้้ นและดอกเบี้้� ยที่่� ยัังคงค้้ างครบถ้้ วนแล้้ ว

รายงานประจำำ �ปีี 2563

117

รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�
รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� รัั บรู้้�ด้้ วยวิิ ธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงตลอดอายุุการลงทุุนในตราสารหนี้้�

กำำ �ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิิ นลงทุุน
กำำ �ไร (ขาดทุุน) จากการขายเงิิ นลงทุุนถืือเป็็ นรายได้้ หรืือค่่ าใช้้ จ่่าย ณ วัั นที่่� จ่่ายชำำ �ระเงิิ น

118

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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-

อาคารและอุ ปกรณ์ สุ ทธิ

สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี

สิ นทรั พย์ อื่นสุ ทธิ

รวมสิิ นทรัั พย์์

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

เงิิ นลงทุุนทั่่� วไป

เผื่่� อขาย

ทรั พย์ สินรอการขายสุ ทธิ

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ

ตราสารทุุนที่่� ไม่่ อยู่่� ในความต้้ องการ
ของตลาดในประเทศ

ตราสารหนี้้� ภาคเอกชน

หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ

เผื่่� อขาย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

เงิิ นสด

สิิ นทรัั พย์์

ตาม TFRS 9

31 ธัั นวาคม 2562

-

-

-

-

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

รายการเดิิ ม ณ วัั นที่่�

การจัั ดประเภท

56,494,071

467,056

269,942

161,930

366,123

158,337

48,487,851

2,083

300,472

1,391,048

4,415,607

473,622

ณ วัั นที่่�

31 ธัั นวาคม 2562

ตาม TFRS 9 ของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นแต่่ ละประเภทของกลุ่่� มธนาคาร ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

งบการเงิิ นรวม

-

-

-

-

(14,977)

(18,945)

3,745

-

-

-

-

223

(พัั นบาท)

การวัั ดมููลค่่ าใหม่่

ด้้ านเครดิิ ตที่่�

(126,398)

5,393

(126,516)

-

-

-

(4,205)

-

(1,057)

(13)

-

-

คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุน

56,352,696

453,504

147,171

161,930

366,123

158,337

48,483,646

2,306

299,415

1,391,035

4,415,607

473,622

ณ วัั นที่่�

1 มกราคม 2563

ตารางต่่ อไปนี้้� แสดงการจัั ดประเภทและการวัั ดมููลค่่ าเดิิ มตามมาตรฐานการบัั ญชีี ฉบัั บที่่� 105 และข้้ อกำำ �หนดของธนาคารแห่่ งประเทศไทย และการจัั ดประเภทและการวัั ดมููลค่่ าใหม่่

120

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

-

1,865,518

100,843

รวมหนี้้�สิิ นและส่่ วนของเจ้้าของ

56,494,071

7,002,569

-

ก�ำไรสะสมยั งไม่ ได้ จัดสรร

-

36,208

รวมส่่ วนของเจ้้าของ

-

ทุนส�ำรองตามกฎหมาย

-

5,000,000

49,491,502

978,431

125,739

58,716

1,135,121

47,193,495

7,002,569

-

องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้ าของ

-

-

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

31 ธัั นวาคม 2562

ณ วัั นที่่�

รวมส่่ วนของธนาคาร

-

ทุนเรื อนหุ้ น

ส่่ วนของเจ้้าของ

รวมหนี้้�สิิ น

-

หนี้ สิ นอื่ น

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม
-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

ประมาณการหนี้ สิ น

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ น

ตาม TFRS 9

31 ธัั นวาคม 2562

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

การจัั ดประเภท

รายการเดิิ ม ณ วัั นที่่�

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

งบการเงิิ นรวม

-

-

-

-

-

-

-

(14,977)

(14,977)

(14,977)

(15,155)

-

178

(พัั นบาท)

การวัั ดมููลค่่ าใหม่่

ด้้ านเครดิิ ตที่่�

(126,398)

(126,516)

(126,516)

(126,516)

-

-

-

118

-

118

-

-

-

คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุน

56,352,696

6,861,076

6,861,076

1,723,847

100,843

36,386

5,000,000

49,491,620

978,431

125,857

58,716

1,135,121

47,193,495

ณ วัั นที่่�

1 มกราคม 2563

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

-

อาคารและอุุ ปกรณ์์ สุุ ทธิิ

สิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตนสุุ ทธิิ

สิิ นทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีี

สิิ นทรัั พย์์ อื่่�นสุุ ทธิิ

รวมสิิ นทรัั พย์์

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

-

ทรัั พย์์ สิินรอการขายสุุ ทธิิ

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ

เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยสุุ ทธิิ

เงิิ นลงทุุนทั่่� วไป

เผื่่� อขาย

ตราสารหนี้้� ภาคเอกชน

ตราสารทุุนที่่� ไม่่ อยู่่� ในความต้้ องการ
ของตลาดในประเทศ

เผื่่� อขาย

หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

เงิิ นสด

สิิ นทรัั พย์์

-

-

-

-

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

-

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ตาม TFRS 9

31 ธัั นวาคม 2562

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

การจัั ดประเภท

รายการเดิิ ม ณ วัั นที่่�

56,634,748

466,379

269,942

153,566

365,841

158,337

48,487,851

150,000

2,083

300,472

1,391,048

4,415,607

473,622

31 ธัั นวาคม 2562

ณ วัั นที่่�

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

-

-

-

-

(14,977)

(18,945)

3,745

-

-

-

-

-

223

(พัั นบาท)

การวัั ดมููลค่่ าใหม่่

ด้้ านเครดิิ ตที่่�

(126,398)

5,393

(126,516)

-

-

-

(4,205)

-

-

(1,057)

(13)

-

-

คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุน

56,493,373

452,827

147,171

153,566

365,841

158,337

48,483,646

150,000

2,306

299,415

1,391,035

4,415,607

473,622

ณ วัั นที่่�

1 มกราคม 2563

122

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

-

ทุุนสำำ �รองตามกฎหมาย

กำำ �ไรสะสมยัั งไม่่ ได้้ จััดสรร

รวมส่่ วนของธนาคาร

รวมหนี้้�สิิ นและส่่ วนของเจ้้าของ

รวมส่่ วนของเจ้้าของ

-

องค์์ ประกอบอื่่� นของส่่ วนของเจ้้ าของ

ทุุนเรืือนหุ้้�น

ส่่ วนของเจ้้าของ

รวมหนี้้�สิิ น

-

หนี้้� สิิ นอื่่� น

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม
-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

ประมาณการหนี้้� สิิ น

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ น

ตาม TFRS 9

31 ธัั นวาคม 2562

-

-

-

-

-

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

การจัั ดประเภท

รายการเดิิ ม ณ วัั นที่่�

56,634,748

7,013,818

7,013,818

1,876,767

100,843

36,208

5,000,000

49,620,930

976,608

125,739

58,716

1,135,121

47,324,746

31 ธัั นวาคม 2562

ณ วัั นที่่�

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการใหม่่

การจัั ดประเภท

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

-

-

-

-

-

-

-

(14,977)

(14,977)

(14,977)

(15,155)

-

178

(พัั นบาท)

การวัั ดมููลค่่ าใหม่่

ด้้ านเครดิิ ตที่่�

(126,398)

(126,516)

(126,516)

(126,516)

-

-

-

118

-

118

-

-

-

คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุน

56,493,373

6,872,325

6,872,325

1,735,096

100,843

36,386

5,000,000

49,621,048

976,608

125,857

58,716

1,135,121

47,324,746

ณ วัั นที่่�

1 มกราคม 2563

(ข)		 TFRS 16 สัั ญญาเช่่ า
ตั้้� งแต่่ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563 กลุ่่� มธนาคารถืื อปฏิิ บัั ติิ ตาม TFRS 16 เป็็ นครั้้� ง แรกกัั บสัั ญญาที่่� เคยระบุุว่่ าเป็็ นสัั ญญาเช่่ า

ตามมาตรฐานการบัั ญชีี ฉบัั บที่่� 17 เรื่่� อง สัั ญญาเช่่ า (TAS 17) ด้้ วยวิิ ธีี ปรัั บปรุุงย้้ อนหลัั งโดยรัั บรู้้�ผลกระทบสะสม (Modified
Retrospective Approach)

นโยบายการบัั ญชีี ที่่� ใช้้ตั้้�งแต่่ 1 มกราคม 2563
ณ วัั นเริ่่� มต้้ นของสัั ญญา กลุ่่� มธนาคารจะประเมิิ นว่่ าสัั ญญาเป็็ นสัั ญญาเช่่ าหรืือประกอบด้้ วยสัั ญญาเช่่ าหรืือไม่่ หากสัั ญญาประกอบ
ด้้ วยส่่ วนประกอบที่่� เป็็ นการเช่่ าและส่่ วนประกอบที่่� ไม่่ เป็็ นการเช่่ า กลุ่่� มธนาคารจะปัั นส่่ วนสิ่่� งตอบแทนที่่� ต้้องจ่่ ายตามสัั ญญาโดยถืือ
ปฏิิ บััติิตาม TFRS 15

กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�สิินทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ และหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า ณ วัั นที่่� สััญญาเช่่ าเริ่่� มมีีผล ยกเว้้ นสัั ญญาเช่่ าซึ่่� งสิิ นทรัั พย์์ มีีมููลค่่ าต่ำำ� �
หรืือสัั ญญาเช่่ าระยะสั้้� นจะรัั บรู้้�เป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายโดยวิิ ธีี เส้้ นตรงตลอดอายุุสัั ญญาเช่่ า

สิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ วััดมููลค่่ าด้้ วยราคาทุุนหัั กค่่ าเสื่่�อมราคาสะสมและผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ า และปรัั บปรุุงเมื่่� อมีีการวัั ดมููลค่่ าใหม่่

ของหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า ต้้ นทุุนของสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ ประกอบด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นที่่� รัับรู้้�เมื่่� อเริ่่� มแรกของหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า
ปรัั บปรุุงด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นที่่� จ่่ายชำำ �ระตามสัั ญญาเช่่ า ณ วัั นที่่� สััญญาเช่่ าเริ่่� มมีีผลหรืือก่่ อนวัั นที่่� สััญญาเช่่ าเริ่่� มมีีผล รวมกัั บต้้ นทุุน
ทางตรงเริ่่� มแรกและประมาณการต้้ นทุุ นในการบูู รณะและสุุ ทธิิ จากสิ่่� งจูู งใจในสัั ญญาเช่่ าที่่� ได้้ รัั บสิิ นทรัั พย์์ สิิ ทธิิ การใช้้ แสดง

เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งในรายการอาคารและอุุ ปกรณ์์ ในงบแสดงฐานะการเงิิ น ค่่ าเสื่่�อมราคารัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนด้้ วยวิิ ธีี เส้้ นตรงนัั บจาก
วัั นที่่� สััญญาเช่่ าเริ่่� มมีีผลจนถึึ งวัั นสิ้้� นสุุดอายุุการใช้้ ประโยชน์์ ของสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ หรืือวัั นสิ้้� นสุุดของอายุุสิิ ทธิิ ในสัั ญญาเช่่ า

แล้้ วแต่่ วัันใดจะถึึงก่่ อน การประมาณอายุุการใช้้ ประโยชน์์ ของสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ จะกำำ �หนดตามเกณฑ์์ เดีียวกัั นกัั บอาคารและ
อุุ ปกรณ์์ ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

หนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าวัั ดมููลค่่ าเมื่่� อเริ่่� มแรกด้้ วยมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของค่่ าเช่่ าที่่� ยัังไม่่ ได้้ จ่่ายชำำ �ระ ณ วัั นที่่� สััญญาเช่่ าเริ่่� มมีีผล คิิ ดลด

ด้้ วยอัั ตราดอกเบี้้� ยตามนัั ยของสัั ญญาเช่่ า เว้้ นแต่่ อััตรานั้้� นไม่่ สามารถกำำ �หนดได้้ กลุ่่� มธนาคารใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยเงิิ นกู้้�ยืืมส่่ วนเพิ่่� ม
ของกลุ่่� มธนาคาร หนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าวัั ดมููลค่่ าภายหลัั งด้้ วยวิิ ธีี ราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายตามอัั ตราดอกเบี้้� ยการกู้้�ยืืมเงิิ นส่่ วนเพิ่่� ม

ค่่ าเช่่ ารวมถึึ งค่่ าเช่่ าคงที่่� หัักสิ่่� งจูู งใจตามสัั ญญาเช่่ าค้้ างรัั บ และจำำ �นวนเงิิ นที่่� คาดว่่ าต้้ องจ่่ ายภายใต้้ การรัั บประกัั นมูู ลค่่ าคงเหลืือ

ค่่ าเช่่ ายัั งรวมถึึงจำำ �นวนเงิิ นที่่� ต้้องจ่่ ายตามสิิ ทธิิ เลืือกซื้้� อ สิิ ทธิิ เลืือกในการขยายอายุุสัั ญญาเช่่ าหรืือสิิ ทธิิ เลืือกในการยกเลิิ กสัั ญญาเช่่ า
หากกลุ่่� มธนาคารมีีความแน่่ นอนอย่่ างสมเหตุุสมผลที่่� จะใช้้ สิิทธิิ ค่่ าเช่่ าผัั นแปรที่่� ไม่่ ขึ้้� นอยู่่�กัับดัั ชนีี หรืืออัั ตราจะรัั บรู้้�เป็็ นค่่ าใช้้ จ่่าย
ในรอบระยะเวลาบัั ญชีีที่่� เกิิ ดรายการ

หนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าจะถูู กวัั ดมููลค่่ าใหม่่ เมื่่� อมีีการเปลี่่� ยนแปลงสัั ญญาเช่่ า การเปลี่่� ยนแปลงอายุุสัั ญญาเช่่ า การเปลี่่� ยนแปลง
ค่่ าเช่่ า การเปลี่่� ยนแปลงประมาณการจำำ �นวนเงิิ นที่่� คาดว่่ าต้้ องจ่่ ายภายใต้้ การรัั บประกัั นมูู ลค่่ าคงเหลืือ หรืือการเปลี่่� ยนแปลง
การประเมิิ นการใช้้ สิิทธิิ เลืื อกซื้้� อ สิิ ทธิิ เลืื อกในการขยายอายุุสัั ญญาเช่่ าหรืือสิิ ทธิิ เลืื อกในการยกเลิิ กสัั ญญาเช่่ า เมื่่� อมีี การวัั ด
มูู ลค่่ าหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าใหม่่ จะปรัั บปรุุงกัั บมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ หรืือรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนหากมูู ลค่่ า
ตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ ได้้ ถููกลดมูู ลค่่ าลงจนเป็็ นศูู นย์์ แล้้ ว

เมื่่� อกลุ่่� มธนาคารเป็็ นผู้้� ให้้ เช่่ า กลุ่่� มธนาคารจะพิิ จารณา ณ วัั นเริ่่� มต้้ นของสัั ญญาเช่่ าว่่ าได้้ โอนความเสี่่�ยงและผลตอบแทน
ทั้้� งหมดหรืือเกืื อบทั้้� งหมดที่่� ผู้้� เป็็ นเจ้้ าของพึึงได้้ รัั บจากสิิ นทรัั พย์์ อ้้างอิิ งไปให้้ แก่่ ผู้้� เช่่ าหรืือไม่่ หากมีี สัั ญญาเช่่ าดัั งกล่่ าวจะจัั ด

ประเภทเป็็ นสัั ญญาเช่่ าเงิิ นทุุ น หากไม่่ มีี สัั ญญาเช่่ าดัั งกล่่ าวจะจัั ดประเภทเป็็ นสัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงาน เมื่่� อกลุ่่� มธนาคารเป็็ น

ผู้้� ให้้ เช่่ าช่่ วง กลุ่่� มธนาคารจะรัั บรู้้�รายการสัั ญญาเช่่ าหลัั กและสัั ญญาเช่่ าช่่ วงแยกต่่ างหากจากกัั น และพิิ จารณาการจัั ดประเภท
สัั ญญาเช่่ าช่่ วงโดยอ้้ างอิิ งสิิ นทรัั พ ย์์ สิิ ทธิิ การใช้้ ที่่� เกิิ ดจากสัั ญญาเช่่ าหลัั ก หากสัั ญญาเช่่ าหลัั กเป็็ นสัั ญญาเช่่ าระยะสั้้� น
ที่่� กลุ่่� มธนาคารใช้้ ข้้อยกเว้้ นในการรัั บรู้้�รายการ กลุ่่� มธนาคารจะจัั ดประเภทสัั ญญาเช่่ าช่่ วงเป็็ นสัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงาน
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กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�ค่่าเช่่ าที่่� ได้้ รัับจากสัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงานเป็็ นรายได้้ ค่่าเช่่ าด้้ วยวิิ ธีี เส้้ นตรงตลอดอายุุสัั ญญาเช่่ า และแสดงเป็็ น
ส่่ วนหัั กในค่่ าใช้้ จ่่ายเกี่่� ยวกัั บอาคารและอุุ ปกรณ์์ ต้้ นทุุนทางตรงเริ่่� มแรกที่่� เกิิ ดขึ้้� นเพื่่� อการได้้ มาซึ่่� งสัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงานจะรวม
เป็็ นมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ ที่่� ให้้ เช่่ าและรัั บรู้้�ต้้นทุุนดัั งกล่่ าวเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายตลอดอายุุสัั ญญาเช่่ า

กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�ลููกหนี้้� สัั ญญาเช่่ าเงิิ นทุุนด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ ของสัั ญญาเช่่ า ซึ่่� งประกอบด้้ วยมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของค่่ าเช่่ าและ
มูู ลค่่ าคงเหลืือที่่� ไม่่ ได้้ รัับประกัั น รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากสัั ญญาเช่่ าเงิิ นทุุนจะถูู กปัั นส่่ วนในแต่่ ละรอบระยะเวลาบัั ญชีีเพื่่� อสะท้้ อนอัั ตรา
ผลตอบแทนคงที่่� ในแต่่ ละงวดของกลุ่่� มธนาคารที่่� ได้้ จากเงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ คงเหลืือตามสัั ญญาเช่่ า
ในการปฏิิ บััติิ ในช่่ วงเปลี่่� ยนแปลง กลุ่่� มธนาคารได้้ เลืือกใช้้ ข้้อยกเว้้ นต่่ อไปนี้้�

-

-

ไม่่ รัับรู้้�สิินทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้ และหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าสำำ �หรัั บสัั ญญาเช่่ าที่่� อายุุสัั ญญาเช่่ าสิ้้� นสุุดภายใน 12 เดืือน

ใช้้ ข้้อเท็็ จจริิงที่่� ทราบภายหลัั งในการกำำ �หนดอายุุสัั ญญาเช่่ า

-

ใช้้ อััตราคิิ ดลดอัั ตราเดีียวสำำ �หรัั บกลุ่่� มสัั ญญาเช่่ าที่่� มีีลัักษณะคล้้ ายคลึึงกัั นอย่่ างสมเหตุุสมผล

-

ไม่่ รวมต้้ นทุุนทางตรงเริ่่� มแรกในการวัั ดมููลค่่ าสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้

-	พิิ จารณาตามการประเมิิ นก่่ อนหน้้ าว่่ าสัั ญญาเป็็ นสัั ญญาที่่� สร้้ างภาระหรืือไม่่ เพื่่� อเป็็ นทางเลืือกในการทบทวนการด้้ อยค่่ า และ

นโยบายการบัั ญชีี ที่่� มีีผลบัั งคัั บใช้้ก่่ อนวัั นที่่� 1 มกราคม 2563
สำำ �หรัั บปีี เปรีี ยบเทีี ยบ ในฐานะผู้้� เช่่ า กลุ่่� มธนาคารจัั ดประเภทสัั ญญาเช่่ าที่่� โอนความเสี่่� ยงและผลตอบแทนทั้้� งหมดหรืื อ
เกืือบทั้้� งหมดที่่� ผู้้� เป็็ นเจ้้ าของพึึงได้้ รัับจากสิิ นทรัั พย์์ ไปให้้ แก่่ ผู้้� เช่่ าเป็็ นสัั ญญาเช่่ าการเงิิ น

สิิ นทรัั พย์์ ภายใต้้ สัั ญญาเช่่ าอื่่� นที่่� จัั ดประเภทเป็็ นสัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงานและไม่่ รัั บรู้้� ในงบแสดงฐานะการเงิิ นของกลุ่่� มธนาคาร

รายจ่่ ายภายใต้้ สััญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงานบัั นทึึกในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนด้้ วยวิิ ธีี เส้้ นตรงตลอดอายุุสัั ญญาเช่่ า ค่่ าเช่่ าที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� นต้้ อง
นำำ �มารวมคำำ �นวณจำำ �นวนเงิิ นขั้้� นต่ำำ� �ที่่�ต้้องจ่่ ายตามระยะเวลาที่่� คงเหลืือของสัั ญญาเช่่ า เมื่่� อได้้ รัับการยืืนยัั นการปรัั บค่่ าเช่่ า
ผลกระทบจากการถืื อปฏิิ บััติิตาม TFRS 16

งบการเงิิ นรวม

งบการเงิิ น

เฉพาะธนาคาร

(พัั นบาท)

ณ วั นที่ 1 มกราคม 2563
อาคารและอุ ปกรณ์ เพิ่ มขึ้น

707,648

สิ นทรั พย์ อื่นลดลง

(6,703)

หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ าเพิ่ มขึ้น

700,945
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งบการเงิิ นรวม

งบการเงิิ น
เฉพาะธนาคาร

(พัั นบาท)

การวัั ดมูู ลค่่ าหนี้้�สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า
ภาระผูู กพัั นตามสัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงานที่่� เปิิ ดเผยไว้้ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

274,948

251,607

486,250

509,591

761,198

761,198

700,945

700,945

700,945

700,945

2.27

2.27

สิิ ทธิิ เลืือกขยายอายุุสัั ญญาเช่่ าและสิิ ทธิิ เลืือกยกเลิิ กสัั ญญาเช่่ าที่่� มีี
ความแน่่ นอนอย่่ างสมเหตุุสมผลว่่ าจะได้้ ใช้้ สิิทธิิ

มูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของค่่ าเช่่ าที่่� คิิดลดโดยใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยเงิิ นกู้้�ยืืมส่่ วนเพิ่่� ม
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563
หนี้้�สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าที่่� รัับรู้้� ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563
อัั ตราดอกเบี้้� ยเงิิ นกู้้�ยืืมส่่ วนเพิ่่� มถัั วเฉลี่่� ยถ่่ วงน้ำำ� �หนัั ก (ร้้ อยละต่่ อปีี )

4

นโยบายการบัั ญชีี ที่่� สำำ�คัั ญ
นโยบายการบัั ญชีีที่่� นำำ�เสนอดัั งต่่ อไปนี้้� ได้้ ถืื อปฏิิ บััติิ โดยสม่ำำ� �เสมอสำำ �หรัั บงบการเงิิ นทุุกรอบระยะเวลาที่่� รายงาน ยกเว้้ นที่่� ได้้ กล่่ าวไว้้
ในหมายเหตุุข้้ อ 3 เรื่่� องการเปลี่่� ยนแปลงนโยบายการบัั ญชีี

(ก)		 เกณฑ์์ ในการจัั ดทำำ�งบการเงิิ นรวม
งบการเงิิ นรวมประกอบด้้ วยงบการเงิิ นของธนาคารและบริิ ษััทย่่ อย (รวมกัั นเรีียกว่่ า “กลุ่่� มธนาคาร”)

บริิ ษััทย่่ อย
บริิ ษััทย่่ อยเป็็ นกิิ จการที่่� อยู่่�ภายใต้้ การควบคุุมของกลุ่่� มธนาคาร การควบคุุมเกิิ ดขึ้้� นเมื่่� อกลุ่่� มธนาคารเปิิ ดรัั บหรืือมีีสิิ ทธิิ ในผลตอบแทน

ผัั นแปรจากการเกี่่� ยวข้้ องกัั บกิิ จการนั้้� น และมีีความสามารถในการใช้้ อำำ�นาจเหนืื อกิิ จการนั้้� นทำำ �ให้้ เกิิ ดผลกระทบต่่ อจำำ �นวนเงิิ น
ผลตอบแทนของกลุ่่� มธนาคาร งบการเงิิ นของบริิ ษััทย่่ อยได้้ รวมอยู่่� ในงบการเงิิ นรวม นัั บแต่่ วัันที่่� มีี การควบคุุมจนถึึงวัั นที่่� การ
ควบคุุมสิ้้� นสุุดลง

ส่่ วนได้้ เสีี ยที่่� ไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุม
ณ วัั นที่่� ซื้้� อธุุรกิิ จ กลุ่่� มธนาคารวัั ดมููลค่่ าส่่ วนได้้ เสีี ยที่่� ไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุมตามอัั ตราส่่ วนได้้ เสีี ยในสิิ นทรัั พย์์ สุุ ทธิิ ที่่� ได้้ มาจากผู้้�ถูู กซื้้� อ

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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การสูู ญเสีี ยการควบคุุม
เมื่่� อกลุ่่� มธนาคารสูู ญเสีี ยการควบคุุมในบริิ ษััทย่่ อย กลุ่่� มธนาคารตัั ดรายการสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นของบริิ ษััทย่่ อยนั้้� นออก รวมถึึ ง

ส่่ วนได้้ เสีี ยที่่� ไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุมและส่่ วนประกอบอื่่� นในส่่ วนของเจ้้ าของที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บบริิ ษััทย่่ อยนั้้� น กำำ �ไรหรืือขาดทุุนที่่� เกิิ ดขึ้้� น
จากการสูู ญเสีี ยการควบคุุมในบริิ ษััทย่่ อยรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน ส่่ วนได้้ เสีี ยในบริิ ษััทย่่ อยเดิิ มที่่� ยัังคงเหลืืออยู่่� ให้้ วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม ณ วัั นที่่� สููญเสีี ยการควบคุุม

การตัั ดรายการในงบการเงิิ นรวม
ยอดคงเหลืือและรายการบัั ญชีีระหว่่ างกิิ จการในกลุ่่� มธนาคาร รวมถึึงรายได้้ หรืือค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� ยัังไม่่ เกิิ ดขึ้้� นจริิ งซึ่่� งเป็็ นผลมาจาก
รายการระหว่่ างกิิ จการภายในกลุ่่� มธนาคาร ถูู กตัั ดรายการในการจัั ดทำำ �งบการเงิิ นรวม

(ข) 		 เงิิ นตราต่่ างประเทศ
รายการบัั ญชีีที่่� เป็็ นเงิิ นตราต่่ างประเทศ
รายการบัั ญชีีที่่� เป็็ นเงิิ นตราต่่ างประเทศแปลงค่่ าเป็็ นสกุุลเงิิ นที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงานของแต่่ ละบริิ ษััทในกลุ่่� มธนาคารโดยใช้้ อััตรา
แลกเปลี่่� ยน ณ วัั นที่่� เกิิ ดรายการ

สิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นที่่� เป็็ นตัั วเงิิ นและเป็็ นเงิิ นตราต่่ างประเทศ ณ วัั นที่่� รายงาน แปลงค่่ าเป็็ นสกุุลเงิิ นที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงานโดยใช้้

อัั ตราแลกเปลี่่� ยน ณ วัั นนั้้� น

สิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นที่่� ไม่่ เป็็ นตัั วเงิิ นซึ่่� งเกิิ ดจากรายการบัั ญชีีที่่� เป็็ นเงิิ นตราต่่ างประเทศซึ่่� งบัั นทึึกตามเกณฑ์์ ราคาทุุนเดิิ ม แปลงค่่ า
เป็็ นสกุุลเงิิ นที่่� ใช้้ ในการดำำ �เนิิ นงานโดยใช้้ อััตราแลกเปลี่่� ยน ณ วัั นที่่� เกิิ ดรายการ

ผลต่่ างของอัั ตราแลกเปลี่่� ยนที่่� เกิิ ดขึ้้� นจากการแปลงค่่ าให้้ รัับรู้้�เป็็ นกำำ �ไรหรืือขาดทุุนในงวดบัั ญชีีนั้้� น แต่่ ผลต่่ างของอัั ตราแลกเปลี่่� ยน
ที่่� เกิิ ดขึ้้� นจากการแปลงค่่ าของเงิิ นลงทุุ นในตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมูู ลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
(2562: ตราสารทุุนที่่� ถืื อไว้้ เผื่่� อขาย) จะรัั บรู้้�เข้้ ากำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

(ค)		 เงิิ นสด
เงิิ นสด หมายถึึ ง เงิิ นสดในมืือและรายการเงิิ นสดระหว่่ างเรีียกเก็็ บของกลุ่่� มธนาคาร

(ง)		 เงิิ นลงทุุน
เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อย
เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยในงบการเงิิ นเฉพาะธนาคารบัั นทึึกบัั ญชีี โดยใช้้ วิิธีี ราคาทุุน

(จ)		 ทรัั พย์์สิินรอการขาย
ทรัั พย์์ สิินรอการขายนอกจากรถยึึดคืืนแสดงด้้ วยมูู ลค่่ าที่่� ต่ำ�ำ �กว่่ าระหว่่ างราคาทุุน หรืือมูู ลค่่ าสุุ ทธิิ ที่่�คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืนซึ่่� งถืือตาม
ราคาประเมิิ นล่่ าสุุดสุุ ทธิิ จากประมาณการค่่ าใช้้ จ่่ายในการขาย
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รถยึึดคืื นแสดงด้้ วยมูู ลค่่ าที่่� ต่ำำ� �กว่่ าระหว่่ างจำำ �นวนเงิิ นต้้ นบวกดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บและภาษีีมูู ลค่่ าเพิ่่� มที่่� นำำ �ส่่งกรมสรรพากรแล้้ ว

หรืือมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของรถดัั งกล่่ าวสุุ ทธิิ จากต้้ นทุุ นและค่่ าใช้้ จ่่ ายในการขาย โดยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของรถยึึดคืื นพิิ จารณาจาก
มูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะขายได้้

ในกรณีีที่่� มููลค่่ าตามบัั ญชีีของทรัั พย์์ สิินรอการขายเกิิ ดการด้้ อยค่่ า ธนาคารจะรัั บรู้้�ค่่าเผื่่� อการด้้ อยค่่ าของทรัั พย์์ สิินรอการขาย
กำำ �ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ �หน่่ ายทรัั พย์์ สิินรอการขายรัั บรู้้�เมื่่� อมีีการจำำ �หน่่ ายโดยแสดงรวมอยู่่� ในรายได้้ จากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น
ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

(ฉ)		 อาคารและอุุปกรณ์์
การรัั บรู้้�และการวัั ดมููลค่่ า
สิิ นทรัั พย์์ ที่่�เป็็ นกรรมสิิ ทธิ์์� ของธนาคาร
อาคารและอุุ ปกรณ์์ วัั ดมููลค่่ าด้้ วยราคาทุุนหัั กค่่ าเสื่่�อมราคาสะสมและขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ า
ราคาทุุนรวมถึึ งต้้ นทุุนทางตรงที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการได้้ มาของสิิ นทรัั พย์์ ต้้ นทุุนของการก่่ อสร้้ างสิิ นทรัั พย์์ ที่่�กิิจการก่่ อสร้้ างเอง
รวมถึึ งต้้ นทุุ นของวัั สดุุ แรงงานทางตรง และต้้ นทุุ นทางตรงอื่่� น ๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการจัั ดหาสิิ นทรัั พ ย์์ เพื่่� อ ให้้ สิิ นทรัั พ ย์์ นั้้� น
อยู่่� ในสภาพที่่� พร้้ อ มจะใช้้ งานได้้ ตามความประสงค์์ ต้้ นทุุ นในการรื้้� อ ถอน การขนย้้ าย การบูู รณะสถานที่่� ตั้้� งของสิิ นทรัั พ ย์์

และต้้ นทุุนการกู้้�ยืืม สำำ �หรัั บเครื่่� องมืือที่่� ควบคุุมโดยลิิ ขสิิทธิ์์� ซอฟต์์ แวร์์ ซึ่�่ งไม่่ สามารถทำำ �งานได้้ โดยปราศจากลิิ ขสิิทธิ์์� ซอฟต์์ แวร์์ นั้้� น
ให้้ ถืื อว่่ าลิิ ขสิิทธิ์์� ซอฟต์์ แวร์์ ดัังกล่่ าวเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของอุุ ปกรณ์์

ส่่ วนประกอบของรายการอาคารและอุุ ปกรณ์์ แต่่ ละรายการที่่� มีี อายุุการให้้ ประโยชน์์ ไม่่ เท่่ ากัั นต้้ องบัั นทึึกแต่่ ละส่่ วนประกอบที่่� มีี
นัั ยสำำ �คัั ญแยกต่่ างหากจากกัั น

กำำ �ไรหรืือขาดทุุ นจากการจำำ �หน่่ ายอาคารและอุุ ปกรณ์์ คืื อผลต่่ างระหว่่ างสิ่่� งตอบแทนสุุ ทธิิ ที่่� ได้้ รัั บจากการจำำ �หน่่ ายกัั บมูู ลค่่ า
ตามบัั ญชีีของอาคารและอุุ ปกรณ์์ โดยรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

ต้้ นทุุนที่่� เกิิ ดขึ้้� นในภายหลัั ง
ต้้ นทุุ นในการเปลี่่� ยนแทนส่่ วนประกอบจะรัั บรู้้� เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของรายการอาคารและอุุ ปกรณ์์ ถ้้ ามีี

ความเป็็ นไปได้้ ค่่อนข้้ างแน่่ ที่่� กลุ่่� มธนาคารจะได้้ รัับประโยชน์์ เชิิ งเศรษฐกิิ จในอนาคตจากรายการนั้้� น และสามารถวัั ดมููลค่่ าต้้ นทุุน

ของรายการนั้้� นได้้ อย่่ างน่่ าเชื่่� อถืือ ชิ้้� นส่่ วนที่่� ถููกเปลี่่� ยนแทนจะถูู กตัั ดจำำ�หน่่ ายตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี ต้้ นทุุนที่่� เกิิ ดขึ้้� นในการซ่่ อมบำำ �รุุ ง
อาคารและอุุ ปกรณ์์ ที่่� เกิิ ดขึ้้� นเป็็ นประจำำ �จะรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเมื่่� อเกิิ ดขึ้้� น

ค่่ าเสื่่�อมราคา
ค่่ าเสื่่�อมราคาคำำ �นวณจากมูู ลค่่ าเสื่่�อมสภาพของรายการอาคารและอุุ ปกรณ์์ ซึ่่� งประกอบด้้ วยราคาทุุนของสิิ นทรัั พย์์ หรืือต้้ นทุุน
ในการเปลี่่� ยนแทนอื่่� น หัั กด้้ วยมูู ลค่่ าคงเหลืือของสิิ นทรัั พย์์

ค่่ าเสื่่�อมราคาบัั นทึึกเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน คำำ �นวณโดยวิิ ธีี เส้้ นตรงตามเกณฑ์์ อายุุการให้้ ประโยชน์์ โดยประมาณของ
ส่่ วนประกอบของสิิ นทรัั พย์์ แต่่ ละรายการ ประมาณการอายุุการให้้ ประโยชน์์ ของสิิ นทรัั พย์์ แสดงได้้ ดัังนี้้�

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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อาคาร

ส่่ วนปรัั บปรุุงอาคารเช่่ า

เครื่่� องตกแต่่ งและเครื่่� องใช้้ สำำ�นัั กงาน

25 ปีี

ไม่่ เกิิ น 10 ปีี
3 - 5 ปีี

คอมพิิ วเตอร์์ และอุุ ปกรณ์์

3 - 5 ปีี

ยานพาหนะ

5 ปีี

กลุ่่� มธนาคารไม่่ คิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ที่่�อยู่่�ระหว่่ างการก่่ อสร้้ าง
วิิ ธีี การคิิ ดค่่าเสื่่�อมราคา อายุุการให้้ ประโยชน์์ ของสิิ นทรัั พย์์ และมูู ลค่่ าคงเหลืือถูู กทบทวนอย่่ างน้้ อยที่่� สุุดทุุ กสิ้้� นรอบปีี บัั ญชีี และ
ปรัั บปรุุงตามความเหมาะสม

(ช)		สิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตน
สิิ นทรัั พ ย์์ ไม่่ มีีตัั วตนที่่� กลุ่่� มธนาคารซื้้� อมาและมีี อายุุ การใช้้ งานจำำ �กัั ด วัั ดมูู ลค่่ าด้้ วยราคาทุุ นหัั กค่่ าตัั ดจำำ � หน่่ ายสะสมและ
ผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าสะสม

สิิ นทรัั พ ย์์ ไม่่ มีีตัั วตนที่่� กลุ่่� มธนาคารซื้้� อมาและมีี อายุุ การใช้้ งานไม่่ ทราบแน่่ นอน วัั ดมูู ลค่่ าด้้ วยราคาทุุ นหัั กผลขาดทุุ นจาก
การด้้ อยค่่ าสะสม

รายจ่่ ายภายหลัั งการรัั บรู้้�รายการ
รายจ่่ ายภายหลัั งการรัั บรู้้�รายการจะรัั บรู้้�เป็็ นสิิ นทรัั พย์์ เมื่่� อก่่ อให้้ เกิิ ดประโยชน์์ เชิิ งเศรษฐกิิ จในอนาคต โดยรวมเป็็ นสิิ นทรัั พย์์
ที่่� สามารถระบุุได้้ ที่่�เกี่่� ยวข้้ องนั้้� น ค่่ าใช้้ จ่่ายอื่่� นจะรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเมื่่� อเกิิ ดขึ้้� น

ค่่ าตัั ดจำำ�หน่่ าย
ค่่ าตัั ดจำำ�หน่่ ายคำำ �นวณจากราคาทุุนของสิิ นทรัั พย์์ หรืือจำำ �นวนอื่่� นที่่� ใช้้ แทนราคาทุุนหัั กด้้ วยมูู ลค่่ าคงเหลืือ
ค่่ าตัั ดจำำ�หน่่ ายรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิ ธีี เส้้ นตรงซึ่่� งโดยส่่ วนใหญ่่ จะสะท้้ อนรูู ปแบบที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับประโยชน์์ เชิิ งเศรษฐกิิ จ
ในอนาคตจากสิิ นทรัั พย์์ นั้้� นตามระยะเวลาที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับประโยชน์์ จากสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตน โดยเริ่่� มตัั ดจำำ�หน่่ ายสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีี
ตัั วตนเมื่่� อสิิ นทรัั พย์์ นั้้� นพร้้ อมที่่� จะให้้ ประโยชน์์ ระยะเวลาที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับประโยชน์์ สำำ �หรัั บปีี ปัั จจุุบัั นและปีี เปรีียบเทีียบแสดงได้้ ดัังนี้้�
คอมพิิ วเตอร์์ ซอฟต์์ แวร์์

3 - 10 ปีี

วิ ธี การตั ดจำ �หน่ าย ระยะเวลาที่ คาดว่ าจะได้ รั บประโยชน์ และมู ลค่ าคงเหลื อจะได้ รั บการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บั ญชีและปรั บปรุง
ตามความเหมาะสม

(ซ)		การด้้อยค่่ าสิิ นทรัั พย์์ที่่� ไม่่ ใช่่ สิินทรัั พย์์ทางการเงิิ น
ยอดสิิ นทรัั พย์์ ตามบัั ญชีีของกลุ่่� มธนาคารได้้ รัับการทบทวน ณ ทุุกวัั นที่่� รายงานว่่ ามีีข้้ อบ่่ งชี้้� เรื่่� องการด้้ อยค่่ าหรืือไม่่ ในกรณีีที่่� มีี

ข้้ อบ่่ งชี้้� จะทำำ �การประมาณมูู ลค่่ าสิิ นทรัั พย์์ ที่่�คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืน สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตนที่่� มีี อายุุการให้้ ประโยชน์์ ไม่่ ทราบแน่่ นอน
หรืือยัั งไม่่ พร้้ อมใช้้ งาน จะประมาณมูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืนทุุกปีี ในช่่ วงเวลาเดีียวกัั น
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ ารัั บรู้้�เมื่่� อมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ หรืือมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของหน่่ วยสิิ นทรัั พย์์ ที่่�ก่่อให้้ เกิิ ดเงิิ นสดสูู งกว่่ า
มูู ลค่่ าที่่� จะได้้ รัับคืืน ขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าบัั นทึึกในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

การคำำ �นวณมูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืน
มูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืนของสิิ นทรัั พย์์ ที่่� ไม่่ ใช่่ สิินทรัั พย์์ ทางการเงิิ น หมายถึึ ง มูู ลค่่ าจากการใช้้ ของสิิ นทรัั พย์์ หรืือมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของ
สิิ นทรัั พย์์ หัักต้้ นทุุนในการขายแล้้ วแต่่ มููลค่่ าใดจะสูู งกว่่ า ในการประเมิิ นมูู ลค่่ าจากการใช้้ ของสิิ นทรัั พย์์ ประมาณการกระแสเงิิ นสด
ที่่� จะได้้ รัับในอนาคตจะคิิ ดลดเป็็ นมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นโดยใช้้ อััตราคิิ ดลดก่่ อนคำำ �นึึ งภาษีี เงิิ นได้้ เพื่่� อให้้ สะท้้ อนมูู ลค่่ าที่่� อาจประเมิิ นได้้ ใน

ตลาดปัั จจุุบัั น ซึ่่� งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่� มีีต่่อสิิ นทรัั พย์์ สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ที่่� ไม่่ ก่่อให้้ เกิิ ดกระแสเงิิ นสดรัั บโดยอิิ สระจาก

สิิ นทรัั พย์์ อื่่�นจะพิิ จารณามูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืนรวมกัั บหน่่ วยสิิ นทรัั พย์์ ที่่�ก่่อให้้ เกิิ ดเงิิ นสดที่่� สิินทรัั พย์์ นั้้� นเกี่่� ยวข้้ องด้้ วย

การกลัั บรายการด้้ อยค่่ า
ขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ ที่่� ไม่่ ใช่่ สิินทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น ๆ ที่่� เคยรัั บรู้้� ในงวดก่่ อนจะถูู กประเมิิ น ณ ทุุกวัั นที่่� ที่่�ออก

รายงานว่่ ามีีข้้ อบ่่ งชี้้� เรื่่� องการด้้ อยค่่ าหรืือไม่่ ขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าจะถูู กกลัั บรายการ หากมีีการเปลี่่� ยนแปลงประมาณการที่่� ใช้้ ใน

การคำำ �นวณมูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะได้้ รัับคืืน ขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าจะถูู กกลัั บรายการเพีียงเท่่ าที่่� มููลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ เกิิ นกว่่ า
มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีภายหลัั งหัั กค่่ าเสื่่�อมราคาหรืือค่่ าตัั ดจำำ�หน่่ ายเสมืือนหนึ่่� งไม่่ เคยมีีการบัั นทึึกขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ ามาก่่ อน

(ฌ)		ผลประโยชน์์ ของพนัั กงาน
โครงการสมทบเงิิ น
ภาระผูู กพัั นในการสมทบเข้้ าโครงการสมทบเงิิ นจะถูู กรัั บรู้้�เป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายพนัั กงานในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนในรอบระยะเวลาที่่� พนัั กงาน
ได้้ ทำำ�งานให้้ กัับกิิ จการ

โครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้
ภาระผูู กพัั นสุุ ทธิิ ของกลุ่่� มธนาคารจากโครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ �หนดไว้้ ถูู กคำำ �นวณแยกต่่ างหากเป็็ นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์์ ในอนาคตที่่� เกิิ ดจากการทำำ �งานของพนัั กงานในงวดปัั จจุุบัั นและงวดก่่ อน ๆ ผลประโยชน์์ ดัั งกล่่ าวได้้ มีี
การคิิ ดลดกระแสเงิิ นสดเพื่่� อให้้ เป็็ นมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั น

การคำำ �นวณภาระผูู กพัั นของโครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ นั้้� นจัั ดทำำ �โดยนัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ยที่่� ได้้ รัับอนุุ ญาตเป็็ นประจำำ �
ทุุกปีี โดยวิิ ธีีคิิดลดแต่่ ละหน่่ วยที่่� ประมาณการไว้้

ในการวัั ดมููลค่่ าใหม่่ ของหนี้้� สิิ นผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ สุุ ทธิิ กำำ �ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ย
จะถูู กรัั บรู้้�รายการในกำำ �ไรขาดทุุ นเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นทัั นทีี กลุ่่� มธนาคารกำำ �หนดดอกเบี้้� ยจ่่ ายของหนี้้� สิิ นผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ สุุ ทธิิ

โดยใช้้ อััตราคิิ ดลดที่่� ใช้้ วััดมูู ลค่่ าภาระผูู กพัั นตามโครงการผลประโยชน์์ ณ ต้้ นปีี โดยคำำ �นึึ งถึึงการเปลี่่� ยนแปลงใดๆ ในหนี้้� สิิ น

ผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ สุุ ทธิิ ซึ่�่ งเป็็ นผลมาจากการสมทบเงิิ นและการจ่่ ายชำำ �ระผลประโยชน์์ ดอกเบี้้� ยจ่่ ายสุุ ทธิิ และค่่ าใช้้ จ่่ายอื่่� นๆ
ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บโครงการผลประโยชน์์ รัั บรู้้�รายการในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน

เมื่่� อมีีการเปลี่่� ยนแปลงผลประโยชน์์ ของโครงการหรืือการลดขนาดโครงการ การเปลี่่� ยนแปลงในผลประโยชน์์ ที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บ

การบริิ การในอดีีต หรืือกำำ �ไรหรืือขาดทุุนจากการลดขนาดโครงการต้้ องรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนทัั นทีี กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�กำำ�ไรและ
ขาดทุุนจากการจ่่ ายชำำ �ระผลประโยชน์์ พนัั กงานเมื่่� อเกิิ ดขึ้้� น

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ผลประโยชน์์ เมื่่� อเลิิ กจ้้ าง
ผลประโยชน์์ เมื่่� อเลิิ กจ้้ างจะรัั บรู้้�เป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายเมื่่� อวัั นใดวัั นหนึ่่� งต่่ อไปนี้้� เกิิ ดขึ้้� นก่่ อน เมื่่� อกลุ่่� มธนาคารไม่่ สามารถยกเลิิ กข้้ อเสนอ
การให้้ ผลประโยชน์์ ดัั งกล่่ าวได้้ อีี กต่่ อไป หรืือเมื่่� อกลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�ต้้นทุุ นสำำ �หรัั บการปรัั บโครงสร้้ าง หากระยะเวลาการจ่่ าย
ผลประโยชน์์ เกิิ นกว่่ า 12 เดืือนนัั บจากวัั นสิ้้� นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์์ เมื่่� อเลิิ กจ้้ างจะถูู กคิิ ดลดกระแสเงิิ นสด

ผลประโยชน์์ ระยะสั้้� นของพนัั กงาน
ผลประโยชน์์ ระยะสั้้� นของพนัั กงานรัั บ รู้้�เป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ ายเมื่่� อพนัั กงานทำำ � งานให้้ หนี้้� สิิ นรัั บ รู้้�ด้้ วยมูู ลค่่ าที่่� คาดว่่ าจะจ่่ ายชำำ � ระหาก

กลุ่่� มธนาคารมีีภาระผูู กพัั นตามกฎหมายหรืือภาระผูู กพัั นโดยอนุุมานที่่� จะต้้ องจ่่ ายอัั นเป็็ นผลมาจากการที่่� พนัั กงานได้้ ทำำ�งานให้้ ในอดีีต
และภาระผูู กพัั นนี้้� สามารถประมาณได้้ อย่่ างสมเหตุุสมผล

(ญ)		การจ่่ ายโดยใช้้หุ้้� นเป็็ นเกณฑ์์
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้�น ณ วัั นที่่� ให้้ สิิทธิิ แก่่ ผู้้� บริิ หารระดัั บสูู งบางท่่ าน (ชำำ �ระด้้ วยตราสารทุุน) รัั บรู้้�เป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายพร้้ อม ๆ ไป
กัั บการเพิ่่� มขึ้้� นในส่่ วนของเจ้้ าของตลอดระยะเวลาที่่� ผู้้� บริิ หารระดัั บสูู งสามารถเข้้ าใช้้ สิิทธิิ ได้้ อย่่ างไม่่ มีี เงื่่� อนไข จำำ �นวนที่่� รัับรู้้�เป็็ น
ค่่ าใช้้ จ่่ายจะถูู กปรัั บปรุุงเพื่่� อให้้ สะท้้ อนถึึงจำำ �นวนสิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้�นที่่� แท้้ จริิงซึ่่� งเข้้ าเงื่่� อนไขการให้้ บริิ การที่่� เกี่่� ยวข้้ องและเงื่่� อนไขการได้้ รัับสิิ ทธิิ

ที่่� ไม่่ ใช่่ เงื่่� อนไขเรื่่� องตลาดทุุน ซึ่่� งเป็็ นจำำ �นวนที่่� เดิิ มเคยรัั บรู้้�ตามจำำ �นวนสิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้�นที่่� เข้้ าเงื่่� อนไขการให้้ บริิ การที่่� เกี่่� ยวข้้ องและเงื่่� อนไข
การได้้ รัับสิิ ทธิิ ที่่� ไม่่ ใช่่ เงื่่� อนไขเรื่่� องตลาดทุุน ณ วัั นที่่� ได้้ รัับสิิ ทธิิ

(ฎ)		ประมาณการหนี้้�สิิ น
ประมาณการหนี้้� สิิ นจะรัั บรู้้�ก็็ต่่อเมื่่� อกลุ่่� มธนาคารมีีภาระผูู กพัั นตามกฎหมายหรืือภาระผูู กพัั นจากการอนุุ มานที่่� เกิิ ดขึ้้� นในปัั จจุุบัั น

อัั นเป็็ นผลมาจากเหตุุการณ์์ ในอดีีตซึ่่� งสามารถประมาณจำำ �นวนของภาระผูู กพัั นได้้ อย่่ างน่่ าเชื่่� อถืือ และมีีความเป็็ นไปได้้ ค่่อนข้้ าง
แน่่ นอนว่่ าประโยชน์์ เชิิ งเศรษฐกิิ จจะต้้ องถูู กจ่่ ายไปเพื่่� อชำำ �ระภาระผูู กพัั นดัั งกล่่ าว ประมาณการหนี้้� สิิ นพิิ จารณาจากการคิิ ดลด

กระแสเงิิ นสดที่่� จะจ่่ ายในอนาคตโดยใช้้ อััตราคิิ ดลดในตลาดปัั จจุุบัั นก่่ อนคำำ �นึึ งถึึงภาษีี เงิิ นได้้ เพื่่� อให้้ สะท้้ อนจำำ �นวนที่่� อาจประเมิิ น
ได้้ ในตลาดปัั จจุุบัั นซึ่่� งแปรไปตามเวลาและความเสี่่�ยงที่่� มีีต่่อหนี้้� สิิ น ประมาณการหนี้้� สิิ นส่่ วนที่่� เพิ่่� มขึ้้� นเนื่่� องจากเวลาที่่� ผ่่านไปรัั บรู้้�
เป็็ นต้้ นทุุนทางการเงิิ น

(ฏ) 		การวัั ดมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมคืือราคาที่่� จะได้้ รัับจากการขายสิิ นทรัั พย์์ หรืือจ่่ ายชำำ �ระเพื่่� อโอนหนี้้� สิิ นในรายการที่่� เกิิ ดขึ้้� นในสภาพปกติิ ระหว่่ าง

ผู้้�ร่่ วมตลาด ณ วัั นที่่� วััดมููลค่่ าในตลาดหลัั ก หรืือตลาดที่่� ให้้ ประโยชน์์ สูู งสุุด (หากไม่่ มีี ตลาดหลัั ก) ที่่� กลุ่่� มธนาคารสามารถเข้้ าถึึ ง
ได้้ ในวัั นดัั งกล่่ าว มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของหนี้้� สิิ นสะท้้ อนผลกระทบของความเสี่่�ยงที่่� ไม่่ สามารถปฏิิ บััติิตามข้้ อกำำ �หนดของภาระผูู กพัั น

นโยบายการบัั ญชีีและการเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลของกลุ่่� มธนาคารหลายข้้ อกำำ �หนดให้้ มีี การวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น
ทางการเงิิ น และสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นที่่� ไม่่ ใช่่ ทางการเงิิ น

กลุ่่� มธนาคารวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นโดยใช้้ ราคาเสนอซื้้� อขายในตลาดที่่� มีี สภาพคล่่ อง หากสามารถหาได้้

ตลาดจะถืือว่่ ามีี ‘สภาพคล่่ อง’ หากรายการของสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นเกิิ ดขึ้้� นอย่่ างสม่ำำ� �เสมอในจำำ �นวนที่่� เพีียงพอซึ่่� งสามารถให้้
ข้้ อมูู ลราคาได้้ อย่่ างต่่ อเนื่่� อง

หากไม่่ มีี ราคาเสนอซื้้� อขายในตลาดที่่� มีี สภาพคล่่ อง กลุ่่� มธนาคารใช้้ เทคนิิ คการประเมิิ นมูู ลค่่ าที่่� ใช้้ ข้้อมูู ลที่่� สามารถสัั งเกตได้้ ที่่�มีี ความ
เกี่่� ยวข้้ องให้้ มากที่่� สุุด และลดการใช้้ ข้้อมูู ลที่่� ไม่่ สามารถสัั งเกตได้้ ให้้ น้้อยที่่� สุุด การเลืือกเทคนิิ คการประเมิิ นมูู ลค่่ าจะพิิ จารณาปัั จจัั ย
ทั้้� งหมดที่่� ผู้้�ร่่วมตลาดคำำ �นึึ งถึึ งในการกำำ �หนดราคาของรายการ
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หากสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมมีีราคาเสนอซื้้� อและราคาเสนอขาย กลุ่่� มธนาคารใช้้ ราคาเสนอซื้้� อสำำ �หรัั บ
สถานะการเป็็ นสิิ นทรัั พย์์ และราคาเสนอขายสำำ �หรัั บสถานะการเป็็ นหนี้้� สิิ น

หลัั กฐานที่่� ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัั บมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ณ วัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกคืือราคาของการทำำ �รายการ

เช่่ น มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของผลตอบแทนที่่� ให้้ หรืือได้้ รัับ หากกลุ่่� มธนาคารพิิ จารณาว่่ ามูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม ณ วัั นที่่� รัับรู้้�รายการเมื่่� อเริ่่� มแรก

แตกต่่ างจากราคาของการทำำ �รายการและมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมไม่่ ว่่าจะได้้ มาจากราคาเสนอซื้้� อเสนอขายในตลาดที่่� มีี สภาพคล่่ องสำำ �หรัั บ

สิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นที่่� เหมืือนกัั นหรืือโดยใช้้ เทคนิิ คการวัั ดมููลค่่ าซึ่่� งใช้้ ข้้อมูู ลที่่� ไม่่ สามารถสัั งเกตได้้ ซึ่�่ งตัั ดสิินว่่ าไม่่ มีีนััยสำำ �คัั ญต่่ อการ
วัั ดมููลค่่ า ทำำ �ให้้ เครื่่� องมืือทางการเงิิ นวัั ดมููลค่่ าเมื่่� อเริ่่� มแรกด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมปรัั บด้้ วยผลต่่ างระหว่่ างมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม ณ วัั นที่่� รัับรู้้�

รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกและราคาของการทำำ �รายการ และรัั บรู้้�เป็็ นรายการรอตัั ดบััญชีีซึ่่� งจะรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนด้้ วยเกณฑ์์ ที่่�

เหมาะสมตลอดอายุุของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นแต่่ ต้้องไม่่ ช้้ากว่่ าการวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมที่่� ใช้้ หลัั กฐานสนัั บสนุุ นทั้้� งหมดจากข้้ อมูู ล
ที่่� สัังเกตได้้ ในตลาดหรืือเมื่่� อรายการดัั งกล่่ าวสิ้้� นสุุดลง

การวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ น กลุ่่� มธนาคารใช้้ ข้้อมูู ลที่่� สามารถสัั งเกตได้้ ให้้ มากที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะทำำ �ได้้ มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
เหล่่ านี้้� ถูู กจัั ดประเภทในแต่่ ละลำำ �ดัับชั้้� นของมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมตามข้้ อมูู ลที่่� ใช้้ ในการประเมิิ นมูู ลค่่ า ดัั งนี้้�
ข้้ อมูู ลระดัั บ 1

เป็็ นราคาเสนอซื้้� อขายในตลาดที่่� มีี สภาพคล่่ องสำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นอย่่ างเดีียวกัั น

ข้้ อมูู ลระดัั บ 2

เป็็ นข้้ อมูู ลอื่่� นที่่� สัังเกตได้้ โดยตรงหรืือโดยอ้้ อมสำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ นั้้� นหรืือหนี้้� สิิ นนั้้� นนอกเหนืื อจากราคาเสนอ

ข้้ อมูู ลระดัั บ 3

ข้้ อมูู ลที่่� ใช้้ เป็็ นข้้ อมูู ลที่่� ไม่่ สามารถสัั งเกตได้้ สำำ�หรัั บสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นนั้้� น

		ซื้้� อขายซึ่่� งรวมอยู่่� ในข้้ อมูู ลระดัั บ 1

หากข้้ อมูู ลที่่� นำำ�มาใช้้ ในการวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นถูู กจัั ดประเภทลำำ �ดัับชั้้� นของมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมที่่� แตกต่่ างกัั น

การวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมโดยรวมจะถูู กจัั ดประเภทในภาพรวมในระดัั บเดีียวกัั นตามลำำ �ดัับชั้้� นของมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของข้้ อมูู ลที่่� อยู่่� ใน
ระดัั บต่ำำ� �สุุดที่่�มีีนััยสำำ �คัั ญสำำ �หรัั บการวัั ดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมโดยรวม

กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�การโอนระหว่่ างลำำ �ดัับชั้้� นของมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม ณ วัั นสิ้้� นรอบระยะเวลารายงานที่่� เกิิ ดการโอนขึ้้� น

(ฐ)		 รายได้้
เงิิ นปัั นผลรัั บ
เงิิ นปัั นผลรัั บบัั นทึึกในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนในวัั นที่่� กลุ่่� มธนาคารมีีสิิ ทธิิ ได้้ รัับเงิิ นปัั นผล

กำำ �ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ �หน่่ ายทรัั พย์์ สิินรอการขาย
กำำ �ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ �หน่่ ายทรัั พย์์ สิินรอการขายจะรัั บรู้้�เป็็ นรายได้้ หรืือค่่ าใช้้ จ่่ายในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน เมื่่� อได้้ โอนความเสี่่�ยง
และผลตอบแทนที่่� เป็็ นสาระสำำ �คัั ญของความเป็็ นเจ้้ าของในทรัั พย์์ สิินรอการขายให้้ กัับผู้้�ซื้้� อแล้้ ว

รายได้้ ค่่าธรรมเนีี ยมและบริิ การ
รายได้้ จากการให้้ บริิ การรัั บรู้้�ตลอดช่่ วงเวลาหนึ่่� งเมื่่� อได้้ ให้้ บริิ การ ต้้ นทุุนที่่� เกี่่� ยวข้้ องรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเมื่่� อเกิิ ดขึ้้� น

รายได้้ ค่่านายหน้้ า
สำำ �หรัั บสัั ญญาที่่� กลุ่่� มธนาคารดำำ �เนิิ นการจัั ดหาสิิ นค้้ าหรืือบริิ การแทนลูู กค้้ าและไม่่ มีีอำำ�นาจควบคุุมในสิิ นค้้ าหรืือบริิ การดัั งกล่่ าว

ก่่ อนที่่� ผู้้�ขายหรืือผู้้� ให้้ บริิ การหลัั กจะโอนสิิ นค้้ าหรืือบริิ การนั้้� นให้้ กัับลูู กค้้ า กลุ่่� มธนาคารดำำ �เนิิ นการในลัั กษณะการเป็็ นตัั วแทนและ
รัั บรู้้�ผลตอบแทนสุุ ทธิิ ของสัั ญญาดัั งกล่่ าวเป็็ นรายได้้ จากค่่ านายหน้้ า

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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(ฑ)		ค่่ าใช้้จ่่ าย
กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�ค่่าใช้้ จ่่ายโดยใช้้ เกณฑ์์ คงค้้ าง

เงิิ นสมทบสถาบัั นคุ้้�มครองเงิิ นฝากและกองทุุนเพื่่� อการฟื้้� นฟูู และพัั ฒนาระบบสถาบัั นการเงิิ น
เงิิ นสมทบสถาบัั นคุ้้�มครองเงิิ นฝากและกองทุุนเพื่่� อการฟื้้� นฟูู และพัั ฒนาระบบสถาบัั นการเงิิ นบัั นทึึกบัั ญชีีเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายในกำำ �ไร
หรืือขาดทุุนตามเกณฑ์์ คงค้้ าง

ค่ านายหน้ าและค่ าใช้ จ่ ายทางตรงเมื่ อเริ่ มทำ �สั ญญาเช่ าซื้ อและลิ สซิ่ ง
ธนาคารบัั นทึึ กค่่ านายหน้้ าและค่่ าใช้้ จ่่ ายทางตรงเมื่่� อเริ่่� ม แรกทำำ �สัั ญญาเช่่ าซื้้� อและลิิ สซิ่่� งสำำ �หรัั บ สัั ญญาเช่่ าซื้้� อและลิิ สซิ่่� ง

เป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อและทยอยรัั บรู้้�ตามวิิ ธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงโดยแสดงหัั กจากรายได้้ ดอกเบี้้� ยจากสัั ญญาเช่่ าซื้้� อ
และลิิ ส ซิ่่� งตลอดอายุุของสัั ญญา

(ฒ)		

ภาษีี เงิิ นได้้
ค่่ าใช้้ จ่่ายภาษีี เงิิ นได้้ สำำ�หรัั บปีี ประกอบด้้ วยภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นและภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีี ภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นและ
ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีรัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเว้้ นแต่่ ในส่่ วนที่่� เกี่่� ยวกัั บรายการที่่� เกี่่� ยวข้้ องในการรวมธุุรกิิ จหรืือรายการ
ที่่� รัับรู้้� โดยตรงในส่่ วนของเจ้้ าของหรืือกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

ภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นได้้ แก่่ ภาษีีที่่� คาดว่่ าจะจ่่ ายชำำ �ระหรืือได้้ รัับชำำ �ระ โดยคำำ �นวณจากกำำ �ไรหรืือขาดทุุนประจำำ �ปีีที่่� ต้้องเสีี ยภาษีี

โดยใช้้ อััตราภาษีีที่่� ประกาศใช้้ หรืือที่่� คาดว่่ ามีี ผลบัั งคัั บใช้้ ณ วัั นที่่� รายงาน ตลอดจนการปรัั บปรุุงทางภาษีีที่่� เกี่่� ยวกัั บรายการ
ในปีี ก่่ อน ๆ

ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีบัั นทึึกโดยคำำ �นวณจากผลแตกต่่ างชั่่� วคราวที่่� เกิิ ดขึ้้� นระหว่่ างมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น
และจำำ �นวนที่่� ใช้้ เพื่่� อความมุ่่� งหมายทางภาษีี ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีจะไม่่ ถููกรัั บรู้้�เมื่่� อเกิิ ดจากผลแตกต่่ างชั่่� วคราวต่่ อไปนี้้�

การรัั บรู้้�สิินทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นในครั้้� งแรกซึ่่� งเป็็ นรายการที่่� ไม่่ ใช่่ การรวมธุุรกิิ จและรายการนั้้� นไม่่ มีี ผลกระทบต่่ อกำำ �ไรขาดทุุนทาง
บัั ญชีีหรืือทางภาษีี และผลแตกต่่ างที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บเงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยหากเป็็ นไปได้้ ว่่าจะไม่่ มีี การกลัั บรายการในอนาคตอัั นใกล้้

การวัั ดมููลค่่ าของภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีต้้ องสะท้้ อนถึึ งผลกระทบทางภาษีีที่่� จะเกิิ ดจากลัั กษณะวิิ ธีี การที่่� กลุ่่� มธนาคารคาดว่่ า
จะได้้ รัับผลประโยชน์์ จากสิิ นทรัั พย์์ หรืือจะจ่่ ายชำำ �ระหนี้้� สิิ นตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี ณ วัั นที่่� สิ้้� นรอบระยะเวลาที่่� รายงาน

ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีวัั ดมููลค่่ าโดยใช้้ อััตราภาษีีที่่� คาดว่่ าจะใช้้ กัับผลแตกต่่ างชั่่� วคราวเมื่่� อมีีการกลัั บรายการโดยใช้้ อััตราภาษีี
ที่่� ประกาศใช้้ หรืือที่่� คาดว่่ ามีีผลบัั งคัั บใช้้ ณ วัั นที่่� รายงาน

ในการกำำ �หนดมูู ลค่่ าของภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นและภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีี กลุ่่� มธนาคารคำำ �นึึ งถึึงผลกระทบของสถานการณ์์

ทางภาษีีที่่� ไม่่ แน่่ นอนและอาจทำำ �ให้้ จำำ�นวนภาษีีที่่� ต้้องจ่่ ายเพิ่่� มขึ้้� นและมีีดอกเบี้้� ยที่่� ต้้องชำำ �ระ กลุ่่� มธนาคารเชื่่� อว่่ าได้้ ตั้้� งภาษีี เงิิ นได้้

ค้้ างจ่่ ายเพีียงพอสำำ �หรัั บภาษีี เงิิ นได้้ ที่่�จะจ่่ ายในอนาคตซึ่่� งเกิิ ดจากการประเมิิ นผลกระทบจากหลายปัั จจัั ย รวมถึึงการตีีความทาง
กฎหมายภาษีี และจากประสบการณ์์ ในอดีีต การประเมิิ นนี้้� อยู่่�บนพื้้� นฐานการประมาณการและข้้ อสมมติิ และอาจจะเกี่่� ยวข้้ องกัั บ

การตัั ดสิินใจเกี่่� ยวกัั บเหตุุการณ์์ ในอนาคต ข้้ อมูู ลใหม่่ ๆ อาจจะทำำ �ให้้ กลุ่่� มธนาคารเปลี่่� ยนการตัั ดสิินใจโดยขึ้้� นอยู่่�กัับความเพีียงพอ

ของภาษีี เงิิ นได้้ ค้้างจ่่ ายที่่� มีี อยู่่� การเปลี่่� ยนแปลงในภาษีี เงิิ นได้้ ค้้างจ่่ ายจะกระทบต่่ อค่่ าใช้้ จ่่ายภาษีี เงิิ นได้้ ในปีี ที่่� เกิิ ดการเปลี่่� ยนแปลง
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สิิ นทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีและหนี้้� สิิ นภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีสามารถหัั กกลบได้้ เมื่่� อกิิ จการมีีสิิ ทธิิ ตามกฎหมายที่่� จะ

นำำ �สิินทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นมาหัั กกลบกัั บหนี้้� สิิ นภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นและภาษีี เงิิ นได้้ นี้้� ประเมิิ นโดยหน่่ วยงานจัั ดเก็็ บ

ภาษีี หน่่ วยงานเดีียวกัั นสำำ �หรัั บหน่่ วยภาษีี เดีียวกัั นหรืือหน่่ วยภาษีีต่่ างกัั น สำำ �หรัั บหน่่ วยภาษีีต่่ างกัั นนั้้� นกิิ จการมีีความตั้้� งใจจะจ่่ าย
ชำำ �ระหนี้้� สิิ นและสิิ นทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ ของปีี ปัั จจุุบัั นด้้ วยยอดสุุ ทธิิ หรืือตั้้� งใจจะรัั บคืืนสิิ นทรัั พย์์ และจ่่ ายชำำ �ระหนี้้� สิิ นในเวลาเดีียวกัั น

สิิ นทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีจะบัั นทึึกต่่ อเมื่่� อมีีความเป็็ นไปได้้ ค่่อนข้้ างแน่่ ว่่ากำำ �ไรเพื่่� อเสีี ยภาษีี ในอนาคตจะมีีจำำ �นวนเพีียงพอ
กัั บการใช้้ ประโยชน์์ จากผลแตกต่่ างชั่่� วคราวดัั งกล่่ าว กำำ �ไรเพื่่� อเสีี ยภาษีี ในอนาคตต้้ องพิิ จารณาถึึงการกลัั บรายการผลแตกต่่ าง
ชั่่� วคราวที่่� เกี่่� ยวข้้ อง ดัั งนั้้� น กำำ �ไรเพื่่� อเสีี ยภาษีี ในอนาคตหลัั งปรัั บปรุุงการกลัั บรายการผลแตกต่่ างชั่่� วคราวที่่� พิิจารณาจาก
แผนธุุรกิิ จของแต่่ ละบริิ ษััทย่่ อยในกลุ่่� มธนาคารแล้้ วอาจมีีจำำ �นวนไม่่ เพีียงพอที่่� จะบัั นทึึกสิิ นทรัั พย์์ ภาษีี เงิิ นได้้ ทั้้� งจำำ �นวน สิิ นทรัั พย์์
ภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีจะถูู กทบทวน ณ ทุุกวัั นที่่� รายงานและจะถูู กปรัั บลดลงเท่่ าที่่� ประโยชน์์ ทางภาษีีจะมีี โอกาสถูู กใช้้ จริิง

(ณ)		กำำ �ไรต่่ อหุ้้� น
กลุ่่� มธนาคารแสดงกำำ �ไรต่่ อหุ้้�นขั้้� นพื้้� นฐานและกำำ �ไรต่่ อหุ้้�นปรัั บลดสำำ �หรัั บหุ้้�นสามัั ญ กำำ �ไรต่่ อหุ้้�นขั้้� นพื้้� นฐานคำำ �นวณโดยการหาร
กำำ �ไรของผู้้�ถืือหุ้้�นสามัั ญของธนาคารด้้ วยจำำ �นวนหุ้้�นสามัั ญที่่� ออกจำำ �หน่่ ายระหว่่ างงวด กำำ �ไรต่่ อหุ้้�นปรัั บลดคำำ �นวณโดยการหาร

กำำ �ไรของผู้้�ถืือหุ้้�นสามัั ญที่่� ปรัั บปรุุงด้้ วยจำำ �นวนหุ้้�นสามัั ญที่่� ออกจำำ �หน่่ ายและผลกระทบของตราสารที่่� อาจเปลี่่� ยนเป็็ นหุ้้�นสามัั ญ
ปรัั บลดทั้้� งหมดและสิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้�นของผู้้�บริิ หารระดัั บสูู ง

(ด)		บุุคคลหรืื อกิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั น
บุุคคลหรืือกิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั น หมายถึึ ง บุุคคลหรืือกิิ จการที่่� มีีอำำ�นาจควบคุุมหรืือควบคุุมร่่ วมกัั นทั้้� งทางตรงและทางอ้้ อมหรืือ
มีีอิิ ทธิิ พลอย่่ างมีีสาระสำำ �คัั ญในการตัั ดสิินใจทางการเงิิ นและการบริิ หารของกลุ่่� มธนาคาร หรืือบุุคคลหรืือกิิ จการที่่� อยู่่�ภายใต้้

การควบคุุมเดีียวกัั นหรืืออยู่่�ภายใต้้ อิิทธิิ พลอย่่ างมีีสาระสำำ �คัั ญเดีียวกัั นกัั บกลุ่่� มธนาคาร หรืือกลุ่่� มธนาคารมีีอำำ �นาจควบคุุมหรืือ
ควบคุุมร่่ วมกัั นทั้้� งทางตรงและทางอ้้ อม หรืือมีีอิิ ทธิิ พลอย่่ างมีีสาระสำำ �คัั ญในการตัั ดสิินใจทางการเงิิ นและการบริิ หารต่่ อบุุคคล
หรืือกิิ จการนั้้� น

5.

ผลกระทบจากการแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้�อไวรัั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในช่่ วงต้้ นปีี 2563 เกิิ ดการแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำำ �ให้้ หลายประเทศรวมถึึ งประเทศไทย

ได้้ ประกาศมาตรการป้้ องกัั นหลายประการเพื่่� อป้้ องกัั นการแพร่่ ระบาดของโรค ซึ่่� งส่่ งผลกระทบอย่่ างมากต่่ อการดำำ �เนิิ นชีีวิิ ต
ประจำำ �วััน การผลิิ ต การกระจายสิิ นค้้ า และภาวะเศรษฐกิิ จโลก

จากผลของการแพร่่ ระบาดของ COVID-19 ที่่� มีี ผลกระทบในวงกว้้ างต่่ อทุุกภาคธุุรกิิ จและกลุ่่� มลูู กค้้ าทั่่� วประเทศไทย ธนาคารแห่่ ง
ประเทศไทย (“ธปท.”) ได้้ ออกมาตรการต่่ าง ๆ ครอบคลุุมถึึงการพัั กชำำ �ระหนี้้� การค้ำำ� �ประกัั นของรัั ฐบาล รวมถึึงมาตรการชะลอ
การรัั บชำำ �ระเงิิ น เพื่่� อให้้ กลุ่่� มธนาคารสามารถช่่ วยเหลืือผู้้�กู้้�และกลุ่่� มอุุ ตสาหกรรมที่่� กำำ�ลัังประสบปัั ญหากระแสเงิิ นสดในระยะสั้้� น

ให้้ กลัั บมาชำำ �ระหนี้้� ได้้ โดยกลุ่่� มธนาคารให้้ ความช่่ วยเหลืือแก่่ ลููกหนี้้� ที่่� ได้้ รัับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิิ จชะลอตัั ว เนื่่�องจากสงคราม
การค้้ า ภัั ยแล้้ ง และ COVID-19 หากกลุ่่� มธนาคารเชื่่� อว่่ าลูู กหนี้้� ยัั งมีีความสามารถในการผ่่ อนชำำ �ระอยู่่� ทั้้� งนี้้� มาตรการการให้้ ความ
ช่่ วยเหลืือของกลุ่่� มธนาคาร มีีดัั งต่่ อไปนี้้�

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ลููกค้้าสิิ นเชื่่� อไมโคร/นาโนไฟแนนซ์์ ลููกค้้าสิิ นเชื่่� อไมโครเอสเอ็็ มอีี และลููกค้้าสิิ นเชื่่� อบุุคคล
-	ขยายระยะเวลาการผ่่ อนชำำ �ระสูู งสุุด 24 เดืือน และลดค่่ างวดผ่่ อนชำำ �ระ

ลููกค้้าสิิ นเชื่่� อไมโครเอสเอ็็ มอีี

-	พัั กการชำำ �ระหนี้้� (Repayment Holiday) สูู งสุุดไม่่ เกิิ น 6 เดืือนโดยอัั ตโนมัั ติิ จากนั้้� นขยายเวลาการผ่่ อนชำำ �ระหนี้้� ให้้ สููงสุุด
-

ไม่่ เกิิ น 24 เดืือน (รวมระยะเวลาพัั กการชำำ �ระหนี้้� ) โดยจะพิิ จารณาเป็็ นรายกรณีี

เสริิ มสภาพคล่่ องโดยการให้้ เงิิ นทุุนหมุุนเวีียนเพิ่่� มเติิ ม วงเงิิ นตั้้� งแต่่ 0.2 ล้้ านบาท ถึึง 30 ล้้ านบาท ระยะเวลาการผ่่ อนชำำ �ระ
สูู งสุุดไม่่ เกิิ น 8 ปีี

ลดค่่ าธรรมเนีี ยมการโอนที่่� กรมที่่� ดิินเป็็ น 0.01% สำำ �หรัั บการตีี โอนชำำ �ระหนี้้�

กลุ่่� มธนาคารให้้ ความช่่ วยเหลืื อโดยการขยายระยะเวลาการผ่่ อนชำำ �ระ รวมถึึงการลดค่่ างวดผ่่ อนชำำ �ระโดยประมาณร้้ อยละ
28.69 และการพัั ก ชำำ � ระหนี้้� โดยอัั ตโนมัั ติิ โดยประมาณร้้ อ ยละ 0.37 ของมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นของเงิิ นให้้ สิิ นเชื่่� อ ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม 2563 ตามลำำ �ดัับ

โดยส่่ วนที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั บการรายงานทางการเงิิ น กลุ่่� มธนาคารให้้ ความสนใจในข้้ อมูู ลที่่� มีี การคาดการณ์์ ไปในอนาคต

(Forward-looking Information) และความผัั นผวนของสภาพเศรษฐกิิ จ ในการตั้้� งค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ า
จะเกิิ ดขึ้้� นตาม TFRS 9 ธปท. ร่่ วมกัั บสภาวิิ ชาชีีพบัั ญชีีฯ ประกาศแนวปฏิิ บััติิเพื่่� อที่่� จะปรัั บใช้้ เป็็ นเวลา 2 ปีี ระหว่่ างปีี 2563 - 2564
ซึ่่� งมีีสาระสำำ �คัั ญดัั งนี้้�
-

การปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ของลูู กหนี้้� ที่่� ไม่่ ด้้อยคุุณภาพ (Non NPL) ซึ่่� งเป็็ นการปรัั บปรุุงโครงสร้้ างหนี้้� ในลัั กษณะเชิิ งป้้ องกัั น
(pre-emptive) สามารถจัั ดชั้้� นลูู กหนี้้� ดัั งกล่่ าวเป็็ นชั้้� นที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ต
(performing หรืือ stage 1) ได้้ ทัันทีีเมื่่� อผ่่ านกระบวนการคัั ดเลืือกอย่่ างดีี โดยพิิ จารณาจากลูู กหนี้้� ที่่� มีี แนวโน้้ มที่่� จะจ่่ ายชำำ �ระได้้

-

หรืือลูู กหนี้้� ยัั งจัั ดประเภทเป็็ นหนี้้� ชั้้� นเดิิ มก่่ อนจะเข้้ าสู่่� การปรัั บโครงสร้้ างหนี้้�

การปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ของลูู กหนี้้� ด้้ อยคุุ ณภาพ (NPL) ถืื อเป็็ นการปรัั บปรุุงโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� มีีปััญหา (Troubled Debt

Restructuring: TDR) สามารถจัั ดชั้้� นลูู กหนี้้� ดัั งกล่่ าวเป็็ นชั้้� นที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต
(performing หรืือ stage 1) ได้้ หากสามารถชำำ �ระหนี้้� ติิ ดต่่อกัั น 3 เดืื อนหรืือ 3 งวดการชำำ �ระเงิิ น แล้้ วแต่่ ระยะเวลาใด

-

จะนานกว่่ า

การใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิง (Effective Interest Rate) ใหม่่ ณ วัั นที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไข

-	จากผลของสถานการณ์์ ที่่� ไม่่ ได้้ คาดการณ์์ มาก่่ อน ดัั งนั้้� นการใช้้ ข้้อมูู ลที่่� มีี การคาดการณ์์ ไปในอนาคต (Forward-looking

Information) จะให้้ นํ้้� าหนัั กได้้ น้้อยกว่่ าการใช้้ ข้้อมูู ลผลขาดทุุนในอดีีต (Historical Information) ในการพิิ จารณาค่่ าเผื่่� อ
ผลขาดทุุนจากการด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต

สำำ �หรัั บผลกระทบต่่ อผลการดำำ �เนิิ นงานของกลุ่่� มธนาคาร ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นของกลุ่่� มธนาคารยัั งคงสะท้้ อน
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านการติิ ดตามอย่่ างใกล้้ ชิิดรวมถึึ งการประมาณการเพิ่่� มเติิ มโดยผู้้�บริิ หาร (Management Overlay) ทำำ �ให้้ มั่่� นใจ
ได้้ ว่่า ในช่่ วงเวลาที่่� เศรษฐกิิ จตกตํ่่� า ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตที่่� เพิ่่� มขึ้้� นได้้ รัับการพิิ จารณาและตั้้� งสำำ �รองไว้้ อย่่ างรอบคอบ

นอกเหนืื อจากนั้้� น เมื่่� อวัั นที่่� 7 เมษายน 2563 ธปท. ได้้ ประกาศปรัั บลดอัั ตราเงิิ นนำำ �ส่่งจากสถาบัั นการเงิิ นเข้้ าบัั ญชีี สะสม
เพื่่� อการชำำ �ระคืืนเงิิ นกู้้�ชดใช้้ ความเสีี ยหายของกองทุุนเพื่่� อการฟื้้� นฟูู และพัั ฒนาระบบสถาบัั นการเงิิ นลงจากอัั ตราร้้ อยละ 0.46 ต่่ อปีี
เป็็ นร้้ อยละ 0.23 ต่่ อปีี เป็็ นการชั่่� วคราวในช่่ วงปีี 2563 ถึึง 2564 มีีผลบัั งคัั บใช้้ ย้้อนหลัั งตั้้� งแต่่ วัันที่่� 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้้� กลุ่่� มธนาคารเลืือกปฏิิ บััติิตามแนวปฏิิ บััติิทางการบัั ญชีี เรื่่� อง มาตรการผ่่ อนปรนชั่่� วคราวสำำ �หรัั บทางเลืือกเพิ่่� มเติิ ม

ทางบัั ญชีีเพื่่� อรองรัั บผลกระทบจากสถานการณ์์ การแพร่่ ระบาดของโรคติิ ดเชื้้� อไวรัั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่� งผ่่ อนปรน
ในการจัั ดทำำ �งบการเงิิ นที่่� สิ้้� นสุุดในหรืือก่่ อนวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ในเรื่่� องสัั ญญาเช่่ า

134

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

เนื่่� องจากสถานการณ์์ COVID-19 กลุ่่� มธนาคารได้้ รัั บ การลดค่่ าเช่่ าจ่่ ายเป็็ นเวลา 9 เดืื อนตั้้� งแต่่ เดืื อนมีี นาคม ถึึ งเดืื อน
ธัั นวาคม2563 กลุ่่� มธนาคารได้้ ทยอยปรัั บ ลดหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า กลัั บรายการค่่ าเสื่่� อมราคาของสิิ นทรัั พ ย์์ สิิ ทธิิ การใช้้

และดอกเบี้้� ยจากหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าตามสัั ดส่่ วนของค่่ าเช่่ าที่่� ลดลง และบัั นทึึ กผลต่่ างในกำำ �ไรหรืือขาดทุุ นสำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด

วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 เป็็ นจำำ �นวน 0.17 ล้้ านบาท ในงบการเงิิ นรวมและการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

ภายหลัั งวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 การแพร่่ ระบาดของ COVID-19 ยัั งคงอยู่่� โดยมีีการตรวจพบผู้้�ติิ ดเชื้้� อเป็็ นจำำ �นวนเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างต่่ อเนื่่� องและมีีการแพร่่ ระบาดไปทั่่� วประเทศ ทั้้� งนี้้� ผู้้�บริิ หารมีีการติิ ดตามสถานการณ์์ ดัั งกล่่ าวอย่่ างใกล้้ ชิิดเพื่่� อให้้ มั่่� นใจว่่ า
พนัั กงานของกลุ่่� มธนาคารปลอดภัั ย และพยายามอย่่ างยิ่่� งยวดในการควบคุุมให้้ มีี ผลกระทบต่่ อธุุรกิิ จให้้ น้้อยที่่� สุุดเท่่ าที่่� จะเป็็ นไปได้้

6.

การบริิ หารความเสี่่� ยง
กิิ จกรรมของกลุ่่� มธนาคารมีีความเสี่่�ยงทางการเงิิ นที่่� หลากหลายซึ่่� งได้้ แก่่ ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต ความเสี่่�ยงจากตลาด (รวมถึึง
ความเสี่่�ยงด้้ านมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมอัั นเกิิ ดจากการเปลี่่� ยนแปลงในอัั ตราดอกเบี้้� ย ความเสี่่�ยงด้้ านกระแสเงิิ นสดอัั นเกิิ ดจากการ

เปลี่่� ยนแปลงอัั ตราดอกเบี้้� ย และความเสี่่�ยงด้้ านราคา) และความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่ อง แผนการจัั ดการความเสี่่�ยงโดยรวมของ
กลุ่่� มธนาคารจึึ งมุ่่� งเน้้ นความผัั นผวนของตลาดการเงิิ นและแสวงหาวิิ ธีี การลดผลกระทบที่่� ทำำ�ให้้ เสีี ยหายต่่ อผลการดำำ �เนิิ นงาน
ทางการเงิิ นของกลุ่่� มธนาคารให้้ เหลืือน้้ อยที่่� สุุดเท่่ าที่่� เป็็ นไปได้้

การจัั ดการความเสี่่�ยงดำำ �เนิิ นงานเป็็ นไปตามนโยบายที่่� อนุุมัั ติิ โดยคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการกำำ �กัับความเสี่่�ยงและ
คณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยงจะกำำ �หนดหลัั กการโดยภาพรวมเพื่่� อจัั ดการความเสี่่�ยงและนโยบายที่่� เกี่่� ยวข้้ องไว้้ เป็็ นลายลัั กษณ์์

อัั กษรเพื่่� อครอบคลุุ มความเสี่่�ยงอย่่ างเฉพาะเจาะจง เช่่ น ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต ความเสี่่�ยงจากอัั ตราแลกเปลี่่� ยนเงิิ นตรา
ต่่ างประเทศ ความเสี่่�ยงอัั ตราดอกเบี้้� ย และใช้้ การลงทุุนโดยใช้้ สภาพคล่่ องส่่ วนเกิิ นในการจัั ดการความเสี่่�ยง
6.1

ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต (Credit Risk) หมายถึึ ง ความเสี่่�ยงจากการที่่� ลููกหนี้้� หรืือคู่่�สััญญาไม่่ สามารถชำำ �ระหนี้้� ได้้ ตามเงื่่� อนไขและ

ข้้ อตกลงตามเครื่่� องมืือทางการเงิิ น ซึ่่� งอาจเป็็ นเพราะลูู กหนี้้� หรืือคู่่�สััญญาประสบปัั ญหาทางการเงิิ นหรืือจงใจไม่่ ปฏิิ บััติิตามสัั ญญา

ส่่ งผลให้้ เกิิ ดความเสีี ยหายต่่ อธนาคาร ทั้้� งนี้้� ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตครอบคลุุมไปถึึ งผลิิ ตภัั ณฑ์์ ทางการเงิิ นทุุกประเภททั้้� งธุุรกรรม
ที่่� อยู่่� ในงบแสดงฐานะการเงิิ น (On Statement of Financial Position) เช่่ น เงิิ นให้้ กู้้�ยืื ม เงิิ นเบิิ กเกิิ นบัั ญชีี ตั๋๋� วเงิิ น ตลอดจน

ธุุรกรรมที่่� เป็็ นหนี้้� สิิ นที่่� อาจเกิิ ดขึ้้� น เช่่ น หนัั งสืื อสัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นประเภทต่่ าง ๆ เป็็ นต้้ น ซึ่่� งมูู ลค่่ าสูู งสุุดของความเสี่่�ยง คืือ มูู ลค่่ า
ตามบัั ญชีีของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นสุุ ทธิิ จากค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นตามที่่� แสดงไว้้ ในงบแสดงฐานะ
การเงิิ นและความเสี่่�ยงของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิิ นจากการค้ำำ� �ประกัั นการกู้้�ยืืมและอื่่� น ๆ

กลุ่่� มธนาคารกำำ � หนดนโยบายการบริิ หารความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตให้้ อยู่่� ภายใต้้ การกำำ �กัั บดูู แลของคณะกรรมการบริิ หาร

ความเสี่่�ยง โดยมีีเป้้ าหมายเพื่่� อให้้ กลุ่่� มธนาคารสามารถบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต ครอบคลุุมนโยบาย โครงสร้้ างองค์์ กร

กระบวนการ และระบบงานด้้ านเครดิิ ตได้้ อย่่ างมีีประสิิ ทธิิ ภาพ ภายใต้้ ความเสี่่�ยงที่่� เหมาะสมสอดคล้้ องกัั บกลยุุทธ์์ ทางธุุรกิิ จของ
กลุ่่� มธนาคาร ตลอดจนหลัั กเกณฑ์์ ของทางการ

กลุ่่� มธนาคารกำำ �หนดให้้ มีี การบริิ หารความเสี่่�ยงในขั้้� นตอนของการพิิ จารณาและอนุุมัั ติิ สิิ นเชื่่� อ การวิิ เคราะห์์ ความเสี่่�ยงและ
ความสามารถในการชำำ �ระหนี้้� การปฏิิ บััติิการด้้ านสิิ นเชื่่� อภายหลัั งการอนุุมัั ติิ การทบทวนคุุณภาพสิิ นเชื่่� อ การติิ ดตามคุุณภาพสิิ นเชื่่� อ
และการปรัั บปรุุงแก้้ ไขหนี้้� ของกลุ่่� มธนาคารอัั นจะป้้ องกัั นและแก้้ ไขสิิ นเชื่่� อที่่� จะเป็็ นปัั ญหาในอนาคต

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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กลุ่่� มธนาคารมีีนโยบายในการป้้ องกัั นความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต โดยการกำำ �หนดกระบวนการอนุุมัั ติิ ให้้ มีี การถ่่ วงดุุลอำำ �นาจ (Check
and Balance) กำำ �หนดระดัั บอำำ �นาจอนุุมัั ติิ ให้้ เป็็ นไปตามระดัั บความเสี่่�ยง (Risk-based Authority) กำำ �หนดหลัั กเกณฑ์์ เพื่่� อใช้้

เป็็ นมาตรฐานในการอำำ �นวยสิิ นเชื่่� อภายใต้้ กรอบโครงการ (Product Program) กำำ �หนดนโยบายในการรัั บหลัั กประกัั นที่่� เหมาะสม

การวิิ เคราะห์์ คุุ ณภาพของเครดิิ ต
ตารางต่่ อไปนี้้� แสดงข้้ อมูู ลเกี่่� ยวกัั บคุุณภาพของเครดิิ ต ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 โดยไม่่ คำำ�นึึ งหลัั กประกัั นและการปรัั บเครดิิ ต
ให้้ ดีีขึ้้� นด้้ านอื่่� น ๆ โดยคำำ �อธิิ บายของการจัั ดชั้้� นที่่� 1 ถึึงชั้้� นที่่� 3 ได้้ เปิิ ดเผยในหมายเหตุุข้้ อ 3

งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
ชั้ นที่ 1

ชั้ นที่ 2

ชั้ นที่ 3

รวม

(พัั นบาท)

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น (สิิ นทรัั พย์์)
ปกติิ

7,521,365

-

-

7,521,365

มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ น

7,521,365

-

-

7,521,365

มููลค่่ าตามบัั ญชีี สุุ ทธิิ

7,521,365

-

-

7,521,365

62,272,279

-

-

62,272,279

2,220,662

-

-

2,220,662

เกิิ นกำำ �หนดชำำ �ระ 31 - 60 วัั น

-

3,428,435

-

3,428,435

เกิิ นกำำ �หนดชำำ �ระ 61 - 90 วัั น

-

433,824

-

433,824

เกิิ นกำำ �หนดชำำ �ระตั้้� งแต่่ 91 วัั นขึ้้� นไป

-

-

2,011,862

2,011,862

มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ น

64,492,941

3,862,259

2,011,862

70,367,062

หัั ก 	ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

(1,670,154)

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้�ยค้้างรัั บ
ปกติิ
เกิิ นกำำ �หนดชำำ �ระ 1 - 30 วัั น

มููลค่่ าตามบัั ญชีี สุุ ทธิิ

(1,127,027)

(747,195)

(3,544,376)

62,822,787

2,735,232

1,264,667

66,822,686

3,457,379

-

-

3,457,379

-

-

40,470

40,470

3,457,379

-

40,470

3,497,849

-

(40,470)

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่� วััดมูู ลค่่ าด้้วยมููลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น
กลุ่่� มระดัั บลงทุุน
กลุ่่� มด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต
มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ น
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

(35)

มููลค่่ าตามบัั ญชีี - มููลค่่ ายุุติิ ธรรม

(40,505)

3,460,722

-

-

3,460,722

93,938

-

41,778

135,716

-

-

(19,178)

ภาระผููกพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและสัั ญญาค้ำำ��ประกัั นทางการงิิ น
วงเงิิ นสิิ นเชื่่� อที่่� ยัังไม่่ ได้้ เบิิ กใช้้ ที่่� ไม่่ สามารถยกเลิิ กได้้ ทัันทีี
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
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(19,178)

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

หลั กประกั นและส่ วนปรั บปรุงด้ านเครดิ ตอื่ น
ความน่่ าเชื่่� อถืือโดยทั่่� วไปของลูู กหนี้้� นั้้� น มีีความเกี่่� ยวข้้ องกัั บข้้ อบ่่ งชี้้� ในด้้ านคุุณสมบัั ติิ เงิิ นลงทุุน และความสามารถในการชำำ �ระหนี้้�

ของลูู กหนี้้� ซึ่่� งถืือเป็็ นส่่ วนที่่� สำำ�คัั ญอย่่ างยิ่่� งในการพิิ จารณาคุุณภาพเครดิิ ตของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ นอกจากนั้้� น หลัั กประกัั นจะเป็็ น

เครื่่� องมืือที่่� ช่่วยบรรเทาความเสีี ยหายในกรณีีที่่� ลููกหนี้้� มีีการผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� เพื่่� อให้้ มั่่� นใจได้้ ว่่าหลัั กประกัั นที่่� กลุ่่� มธนาคารรัั บไว้้ นั้้� น

มีีคุุณสมบัั ติิเป็็ นที่่� ต้้องการของตลาด และสามารถบัั งคัั บสิิ ทธิิ ตามกฎหมาย กลุ่่� มธนาคารจึึงมีีการทบทวนมูู ลค่่ าหลัั กประกัั น ซึ่่� งเป็็ นไป
ตามนโยบายหลัั กประกัั น รวมถึึ งเป็็ นไปตามหลัั กเกณฑ์์ และข้้ อกำำ �หนดของธนาคารแห่่ งประเทศไทยด้้ วย

นอกจากนั้้� น ในกรณีีที่่� หลัั กประกัั นไม่่ ครอบคลุุมวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อ หรืือไม่่ มีี หลัั กประกัั น กลุ่่� มธนาคารยัั งมีีส่่ วนปรัั บปรุุงด้้ านเครดิิ ตอื่่� น
เช่่ น การเข้้ าร่่ วมโครงการค้ำำ� �ประกัั นสิิ นเชื่่� อกัั บบรรษัั ทประกัั นสิิ นเชื่่� ออุุ ตสาหกรรมขนาดย่่ อม (บสย.) ซึ่่� งเป็็ นสถาบัั นการเงิิ น
เฉพาะกิิ จของรัั ฐภายใต้้ การกำำ �กัับดูู แลของกระทรวงการคลัั ง ทำำ �หน้้ าที่่� ค้ำ�ำ �ประกัั นสิิ นเชื่่� อให้้ แก่่ ลููกหนี้้� เอสเอ็็ มอีี และไมโครไฟแนนซ์์
เพื่่� อลดความเสี่่�ยงของการให้้ สิินเชื่่� อ

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารถืือหลัั กประกัั นและส่่ วนปรัั บปรุุงด้้ านเครดิิ ตอื่่� นมีีรายละเอีี ยดดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
มูู ลค่่ าตาม
บัั ญชีีขั้้� นต้้ น

ประเภทของฐานะเปิิ ดด้้ านเครดิิ ต

มูู ลค่่ า
หลัั กประกัั น*

ประเภทของหลัั กประกัั นและ
ส่่ วนปรัั บปรุุงด้้ านเครดิิ ตอื่่� น

หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ
และตราสารหนี้้� ภาคเอกชน

(พั นบาท)
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น
- 	ธุุรกรรมซื้้� อหลัั กทรัั พย์์ โดยมีีสัั ญญาว่่ าจะขายคืืน

6,000,162

6,057,862

- เงิิ นฝากธนาคารแห่่ งประเทศไทยและ
ธนาคารพาณิิ ชย์์ ภายในประเทศ

1,521,203

-

ไม่่ มีี

3,457,379

-

ไม่่ มีี

40,470

-

ไม่่ มีี

45,763,515

64,301,230

1,621,138

3,127,227

11,459,477

-

- เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อเพื่่� อที่่� อยู่่�อาศัั ย

2,142,049

3,035,703

- เงิิ นให้้ สิินเชื่่� ออื่่� นแก่่ ลููกหนี้้� รายย่่ อย

9,380,883

16,051,752

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�
- หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ
- ตราสารหนี้้� ภาคเอกชน
เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� เอสเอ็็ มอีี และไมโครเอสเอ็็ มอีี
- เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อภายใต้้ สััญญาทั่่� วไป

- เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อภายใต้้ สััญญาเช่่ าซื้้� อ
เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� ไมโครไฟแนนซ์์

เงิิ นฝากธนาคาร ทองคำำ � ที่่� ดิิน
อาคาร สิิ นทรัั พย์์ ที่่�อยู่่�อาศัั ย
เครื่่� องจัั กร และ บสย.
เครื่่� องจัั กร อุุ ปกรณ์์ และยานพาหนะ
บสย.

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� รายย่่ อย

* มูู ลค่่ าหลัั กประกัั นตามการประเมิิ นครั้้� งล่่ าสุุด
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สิิ นทรัั พย์์ ที่่�อยู่่�อาศัั ย
ทองคำำ � สิิ นทรัั พย์์ ที่่�อยู่่�อาศัั ย
และยานพาหนะ

การกระจุุ กตัั วของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต
กลุ่่� มธนาคารมีี การติิ ดตามการกระจุุ กตัั วของความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตเป็็ นรายอุุ ตสาหกรรมและตามลัั กษณะของรายการ
การวิิ เคราะห์์ การกระจุุ กตัั วของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตจากรายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น (สิิ นทรัั พย์์ ) เงิิ นลงทุุ นใน
ตราสารหนี้้� และเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ สรุุปได้้ ดัังนี้้�

งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
รายการ
ระหว่่ างธนาคาร
และตลาดเงิิ น
(สิิ นทรัั พย์์ )

เงิิ นลงทุุน
ในตราสารหนี้้�

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ

(พั นบาท)

31 ธัั นวาคม 2563
7,521,365

3,497,849

70,367,062

-

1,087,341

-

ธนาคารแห่่ งประเทศไทย

1,401,267

2,370,038

-

ธนาคารพาณิิ ชย์์

3,720,033

-

-

สถาบัั นการเงิิ นเฉพาะกิิ จ

2,400,065

-

-

การเกษตรและเหมืืองแร่่

-

-

746,785

อุุ ตสาหกรรมการผลิิ ตและการพาณิิ ชย์์

-

-

36,402,991

ธุุรกิิ จอสัั งหาริิ มทรัั พย์์ และการก่่ อสร้้ าง

-

-

8,555,017

การสาธารณูู ปโภคและบริิ การ

-

40,470

12,183,987

อื่่� น ๆ

-

-

340,994

การให้้ กู้้�ยืื มเพื่่� อที่่� อยู่่�อาศัั ย

-

-

4,401,624

การให้้ กู้้�ยืื มอื่่� น ๆ

-

-

7,735,664

มู ลค่ าตามบั ญชีขั้ นต้ น

การกระจุุ กตัั ว
รัั ฐบาล
สถาบัั นการเงิิ น

วิิ สาหกิิ จขนาดกลางและย่่ อม

ลูู กหนี้้� รายย่่ อย
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ข้้ อมููลเกี่่� ยวกัั บผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ น
การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต (SICR)
เพื่่� อพิิ จารณาว่่ าความเสี่่�ยงที่่� จะผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� (PD) ของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นมีีการเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญนัั บแต่่ วัันที่่� รัับรู้้�
รายการเมื่่� อเริ่่� มแรกหรืือไม่่ กลุ่่� มธนาคารพิิ จารณาข้้ อมูู ลที่่� สมเหตุุสมผลและสนัั บสนุุ นซึ่่� งเกี่่� ยวข้้ องและสามารถหาได้้ โดยไม่่ ต้้องใช้้
ต้้ นทุุนหรืือความพยายามที่่� มากเกิิ นไป ซึ่่� งรวมทั้้� งข้้ อมูู ลเชิิ งคุุณภาพและเชิิ งปริิ มาณ ตลอดจนการวิิ เคราะห์์ โดยใช้้ ประสบการณ์์
ในอดีีตของกลุ่่� มธนาคารและการประเมิิ นของผู้้�เชี่่� ยวชาญด้้ านเครดิิ ตรวมถึึงข้้ อมูู ลการคาดการณ์์ ไปในอนาคต

คำำ �นิิยามของการผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� (Default)
กลุ่่� มธนาคารพิิ จารณาว่่ าสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นเกิิ ดการผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� เมื่่� อ

-	ผู้้�กู้้� ไม่่ สามารถจ่่ ายภาระผูู กพัั นด้้ านเครดิิ ตให้้ แก่่ กลุ่่� มธนาคารได้้ เต็็ มจำำ �นวนโดยปราศจากสิิ ทธิิ ในการไล่่ เบี้้� ยโดยกลุ่่� มธนาคาร
เพื่่� อดำำ �เนิิ นการ เช่่ น การรัั บรู้้�หลัั กทรัั พย์์ (ที่่� ถืื อไว้้ หากมีี)

-	ผู้้�กู้้�ค้้ างชำำ �ระภาระผูู กพัั นด้้ านเครดิิ ตที่่� มีี สาระสำำ �คัั ญ 90 วัั น หรืือ 3 เดืือนนัั บแต่่ วัันถึึ งกำำ �หนดชำำ �ระหรืือมากกว่่ ากัั บกลุ่่� มธนาคาร

การเบิิ กเกิิ นบัั ญชีีจะพิิ จารณาว่่ าเกิิ นกำำ �หนดชำำ �ระหากลูู กค้้ าเบิิ กเกิิ นวงเงิิ นที่่� กำำ�หนดไว้้ หรืือมีีวงเงิิ นที่่� ใช้้ ได้้ น้้อยกว่่ ายอดคงค้้ าง
ในปัั จจุุบัั น หรืือ

-	มีีความเป็็ นไปได้้ ที่่�ผู้้�กู้้�จะปรัั บโครงสร้้ างสิิ นทรัั พย์์ ซึ่�่ งเป็็ นผลมาจากการล้้ มละลายทำำ �ให้้ ผู้้�กู้้� ไม่่ มีี ความสามารถในการจ่่ ายชำำ �ระ
ภาระผูู กพัั นด้้ านเครดิิ ต

ในการประเมิิ นว่่ าผู้้�กู้้�ผิิดนััดชำำ �ระหนี้้� หรืือไม่่ กลุ่่� มธนาคารพิิ จารณาข้้ อบ่่ งชี้้� ดัั งต่่ อไปนี้้�

-

เชิิ งคุุณภาพ เช่่ น การละเมิิ ดข้้ อกำำ �หนดที่่� ผู้้�กู้้�ต้้องปฏิิ บััติิ

-

เชิิ งปริิ มาณ เช่่ น สถานะเกิิ นกำำ �หนดชำำ �ระและการไม่่ จ่่ายชำำ �ระภาระผูู กพัั นอีี กรายการหนึ่่� งโดยผู้้�ออกรายเดีียวกัั นแก่่ กลุ่่� ม

-

โดยใช้้ ข้้อมูู ลพัั ฒนาขึ้้� นภายในและได้้ รัับมาจากแหล่่ งข้้ อมูู ลภายนอก

ธนาคาร

ข้้ อมูู ลที่่� ใช้้ ในการประเมิิ นว่่ าเกิิ ดการผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� หรืือไม่่ และการเปลี่่� ยนแปลงอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญอาจแตกต่่ างกัั นตลอดระยะเวลา
เพื่่� อสะท้้ อนการเปลี่่� ยนแปลงของสถานการณ์์ ทั้้� งนี้้� นิิ ยามของการผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� ของกลุ่่� มธนาคารสอดคล้้ องและเป็็ นไปตาม
หลัั กเกณฑ์์ ที่่�ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนด

ค่่ าความน่่ าจะเป็็ นที่่� ลููกหนี้้� จะผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้�
ระดัั บของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตเป็็ นข้้ อมูู ลหลัั กในการพิิ จารณาค่่ าความน่่ าจะเป็็ นที่่� ลููกหนี้้� จะผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� โดยกลุ่่� มธนาคาร
มีี การจัั ดเก็็ บข้้ อมูู ลผลการชำำ � ระหนี้้� ของลูู กหนี้้� แต่่ ละราย และนำำ � แบบจำำ � ลองทางสถิิ ติิ มาวิิ เคราะห์์ ข้้ อมูู ลดัั งกล่่ าว เพื่่� อ สร้้ า ง

เส้้ นประมาณการค่่ าความน่่ าจะเป็็ นที่่� ลููกหนี้้� จะผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� ตลอดระยะเวลาที่่� ลููกหนี้้� ต้้ องชำำ �ระหนี้้� คืืนตามสัั ญญา และใช้้ เส้้ นค่่ า
ความน่่ าจะเป็็ นที่่� ลููกหนี้้� จะผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� ในการประมาณการค่่ าผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

การนำำ �ข้้ อมูู ลที่่� คาดการณ์์ ในอนาคตมาใช้้
ผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น ประมาณจากค่่ าความน่่ าจะเป็็ นที่่� จะเกิิ ดการผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� ถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กตลอดช่่ วงอายุุ

ที่่� คาดไว้้ ของเครื่่� องมืือทางการเงิิ น โดยอ้้ างอิิ งจากมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดที่่� คาดว่่ าจะไม่่ ได้้ รัับทั้้� งหมด ซึ่่� งอ้้ างอิิ งจาก
ข้้ อมูู ลประสบการณ์์ ผลขาดทุุ นในอดีี ตตามกลุ่่� มของสิิ นทรัั พ ย์์ ที่่� กลุ่่� มธนาคารพิิ จารณาว่่ าความเสี่่� ยงด้้ านเครดิิ ตมีีลัั กษณะ

คล้้ ายคลึึงกัั น เช่่ น ประเภทของการกู้้�ยืืม ประเภทของหลัั กประกัั น ระยะเวลาของสัั ญญา และปัั จจัั ยอื่่� นที่่� เกี่่� ยวข้้ อง และปรัั บปรุุง
ด้้ วยข้้ อมูู ลที่่� สัั งเกตในปัั จจุุบัั นร่่ ว มกัั บการพยากรณ์์ ในอนาคตที่่� สนัั บสนุุ นและมีี ความสมเหตุุ สมผลหากพิิ สูู จน์์ ได้้ ว่่ ามีี ความ
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สัั มพัั น ธ์์ กัั นทางสถิิ ติิ รวมถึึ งการใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิ จอย่่ างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
โดยใช้้ ข้้อมูู ลเชิิ งเศรษฐศาสตร์์ มหภาค เช่่ น การเติิ บโตของผลิิ ตภัั ณฑ์์ มวลรวมประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

อัั ตราเงิิ นเฟ้้ อ อัั ตราการว่่ างงาน ราคาที่่� อยู่่�อาศัั ย เป็็ นต้้ น และทำำ �การประเมิิ นทั้้� งสถานการณ์์ ปัั จจุุบัั นและการพยากรณ์์ สภาวะ
เศรษฐกิิ จในอนาคต และความน่่ าจะเป็็ นถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กในแต่่ ละสถานการณ์์

สถานการณ์์ ความน่่ าจะเป็็ นถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กที่่� กลุ่่� มธนาคารใช้้ ในการวัั ดมููลค่่ าผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นมีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
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สถานการณ์์ พื้้� นฐาน

สถานการณ์์ ที่่� 1

สถานการณ์์ ที่่� 2

(ร้้ อยละ)
การถั วเฉลี่ ยถ่ วงน�้ำหนั กสถานการณ์

80

10

10

กลุ่่� มธนาคารใช้้ ดุุ ลยพิิ นิิ จในการประเมิิ นว่่ าการเปลี่่� ยนแปลงเชิิ งเศรษฐศาสตร์์ ม หภาคที่่� เกี่่� ยวข้้ องควรจะส่่ งผลกระทบต่่ อ
ผลขาดทุุ นด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นในพอร์์ ต โฟลิิ โอของกลุ่่� มธนาคารอย่่ างไร อย่่ างไรก็็ ตามกลุ่่� มธนาคารจะจัั ดให้้ มีี

การทบทวนวิิ ธีี การ ข้้ อสมมติิ ฐานและการคาดการณ์์ สถานการณ์์ เศรษฐกิิ จในอนาคตอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ นอกจากนี้้� กลุ่่� มธนาคาร
ยัั งมีีแนวทางในการพิิ จารณาเพิ่่� มเติิ มจากการบริิ หารจัั ดการ (Management Overlay) ด้้ วย
6.2

ความเสี่ ยงด้านอั ตราดอกเบี้ ย
ความเสี่่�ยงด้้ านอัั ตราดอกเบี้้� ย คืือ ความเสี่่�ยงที่่� เกิิ ดขึ้้� นจากการเปลี่่� ยนแปลงของอัั ตราดอกเบี้้� ยอัั นจะมีีผลในทางลบต่่ อรายได้้

ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ ในงวดปัั จจุุบัั นและในอนาคต ความเสี่่�ยงของอัั ตราดอกเบี้้� ยนี้้� เกิิ ดขึ้้� นจากโครงสร้้ างและลัั กษณะของรายการ

ในสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นของกลุ่่� มธนาคาร นอกจากนี้้� ยัั งเกิิ ดจากระยะเวลาที่่� แตกต่่ างกัั นในการเปลี่่� ยนแปลงอัั ตราดอกเบี้้� ยระหว่่ าง
รายการทางด้้ านสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น

กลุ่่� มธนาคารมีีการกำำ �หนดการดำำ �เนิิ นนโยบายปรัั บโครงสร้้ างฐานะการเงิิ นของกลุ่่� มธนาคารให้้ สอดคล้้ องกัั บทิิ ศทางดอกเบี้้� ย

ในอนาคตและให้้ เคลื่่� อนไหวอยู่่� ในกรอบความเสี่่�ยงที่่� กำำ�หนด โดยมีีการติิ ดตามการเคลื่่� อนไหวของทิิ ศทางดอกเบี้้� ยและพฤติิ กรรม
ของลูู กค้้ าอย่่ างใกล้้ ชิิด เพื่่� อประเมิิ นความเสี่่�ยงให้้ สะท้้ อนกัั บความเป็็ นจริิ งมากที่่� สุุด รวมทั้้� งมีีการติิ ดตามฐานะความเสี่่�ยงด้้ วย

ความถี่่� มากขึ้้� น หากมีีการเปลี่่� ยนแปลงโครงสร้้ างสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญโดยมีีการจัั ดทำำ �รายงาน Repricing Gap
เพื่่� อใช้้ ในการติิ ดตามความเสี่่�ยงด้้ านอัั ตราดอกเบี้้� ยและประเมิิ นความอ่่ อนไหวต่่ อรายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ (Net Interest Income
Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดืือนข้้ างหน้้ า

นอกจากนี้้� กลุ่่� มธนาคารมีีการจำำ �ลองสถานการณ์์ การปรัั บเพิ่่� มหรืือลดอัั ตราดอกเบี้้� ย เพื่่� อบริิ หารรายได้้ ดอกเบี้้� ยสุุ ทธิิ ให้้ มีี เสถีียรภาพ
ไม่่ ว่่าทิิ ศทางดอกเบี้้� ยจะเพิ่่� มขึ้้� นหรืือลดลง
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 สิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นจำำ �แนกตามระยะเวลาครบกำำ �หนดของการเปลี่่� ยนแปลง

อัั ตราดอกเบี้้� ย ได้้ ดัังนี้้�

งบการเงิ นรวม
2563
ระยะเวลาในการปรัั บอัั ตราดอกเบี้้� ยใหม่่
เปลี่่� ยนได้้
ทัั นทีี

มากกว่่ า
3 เดืือน
ถึึ ง 1 ปีี

ภายใน
3 เดืือน

มากกว่่ า
1 ปีี
ถึึ ง 5 ปีี

สิิ นทรัั พย์์ ที่่�
มากกว่่ า
ไม่่ ก่่อให้้
5 ปีี เกิิ ดรายได้้

ไม่่ มีี
ดอกเบี้้� ย

รวม

(พั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิิ นสด

-

-

-

-

-

-

521,068

521,068

308

6,000,000

-

-

-

-

1,521,057

7,521,365

-

1,846,180

1,334,236

280,306

-

-

2,558

3,463,280

49,630,947

2,152,420

6,786,102

6,578,840

1,870,239

1,879,817

-

-

-

-

-

-

49,631,255

9,998,600

8,120,338

6,859,146

1,870,239

1,879,817

2,391,855 80,751,250

18,313,339 10,643,693 28,474,059

7,078,971

-

-

- 64,510,062

รายการระหว่่ างธนาคาร
และตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ
เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น
รวมสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

- 68,898,365
347,172

347,172

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
เงิิ นรัั บฝาก
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

545,198

85,363

52,535

4,992,518

-

-

-

5,675,614

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

-

-

-

-

-

-

63,288

63,288

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

-

-

-

-

-

-

1,079,330

1,079,330

18,858,537 10,729,056 28,526,594 12,071,489

-

-

1,142,618 71,328,294

รวมหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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งบการเงิิ นรวม
2562
ระยะเวลาในการปรัั บอัั ตราดอกเบี้้� ยใหม่่
เปลี่่� ยนได้้
ทัั นทีี

มากกว่่ า
3 เดืือน
ถึึ ง 1 ปีี

ภายใน
3 เดืือน

มากกว่่ า
1 ปีี
ถึึ ง 5 ปีี

สิิ นทรัั พย์์ ที่่�
มากกว่่ า
ไม่่ ก่่อให้้
5 ปีี เกิิ ดรายได้้

ไม่่ มีี
ดอกเบี้้� ย

รวม

(พัั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิ นสด

-

-

-

-

-

-

473,622

473,622

รายการระหว่ างธนาคาร
และตลาดเงิ นสุ ทธิ

-

4,021,454

-

-

-

-

394,153

4,415,607

เงิ นลงทุ นสุ ทธิ

-

850,512

775,509

65,499

-

-

2,083

1,693,603

36,700,588

2,054,010

3,241,745

5,809,953

619,578

2,490,268

-

-

-

-

-

-

36,700,588

6,925,976

4,017,254

5,875,452

619,578

2,490,268

1,169,054 57,798,170

เงิ นรั บฝาก

- 30,706,558 13,680,578

2,722,448

-

-

83,911 47,193,495

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

-

1,047,297

45,879

41,945

-

-

-

1,135,121

หนี้ สิ นจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม

-

-

-

-

-

-

58,716

58,716

หนี้ สิ นทางการเงิ นอื่ น

-

-

-

-

-

-

953,126

953,126

รวมหนี้ สิ นทางการเงิ น

- 31,753,855 13,726,457

2,764,393

-

-

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� สุุ ทธิิ
จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิ นอื่ น
รวมสิ นทรั พย์ ทางการเงิ น

- 50,916,142
299,196

299,196

หนี้ สิ นทางการเงิ น
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1,095,753 49,340,458

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
ระยะเวลาในการปรัั บอัั ตราดอกเบี้้� ยใหม่่
เปลี่่� ยนได้้
ทัั นทีี

มากกว่่ า
3 เดืือน
ถึึ ง 1 ปีี

ภายใน
3 เดืือน

มากกว่่ า
1 ปีี
ถึึ ง 5 ปีี

สิิ นทรัั พย์์ ที่่�
มากกว่่ า
ไม่่ ก่่อให้้
5 ปีี เกิิ ดรายได้้

ไม่่ มีี
ดอกเบี้้� ย

รวม

(พัั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิิ นสด

-

-

-

-

-

-

521,068

521,068

308

6,000,000

-

-

-

-

1,521,057

7,521,365

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

-

1,846,180

1,334,236

280,306

-

-

2,558

3,463,280

เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยสุุ ทธิิ

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

49,630,947

2,152,420

6,786,102

6,578,840

1,870,239

1,879,817

-

-

-

-

-

-

49,631,255

9,998,600

8,120,338

6,859,146

1,870,239

1,879,817

2,547,000 80,906,395

18,313,339 10,760,099 28,474,059

7,078,971

-

-

- 64,626,468

รายการระหว่่ างธนาคาร
และตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น
รวมสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

- 68,898,365
352,317

352,317

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
เงิิ นรัั บฝาก
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

545,198

85,363

52,535

4,992,518

-

-

-

5,675,614

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

-

-

-

-

-

-

63,288

63,288

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

-

-

-

-

-

-

1,068,366

1,068,366

18,858,537 10,845,462 28,526,594 12,071,489

-

-

1,131,654 71,433,736

รวมหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
ระยะเวลาในการปรัั บอัั ตราดอกเบี้้� ยใหม่่
เปลี่่� ยนได้้
ทัั นทีี

มากกว่่ า
3 เดืือน
ถึึ ง 1 ปีี

ภายใน
3 เดืือน

มากกว่่ า
1 ปีี
ถึึ ง 5 ปีี

สิิ นทรัั พย์์ ที่่�
มากกว่่ า
ไม่่ ก่่อให้้
5 ปีี เกิิ ดรายได้้

ไม่่ มีี
ดอกเบี้้� ย

รวม

(พัั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิิ นสด

-

-

-

-

-

-

473,622

473,622

รายการระหว่่ างธนาคาร
และตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

-

4,021,454

-

-

-

-

394,153

4,415,607

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

-

850,512

775,509

65,499

-

-

2,083

1,693,603

เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยสุุ ทธิิ

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

36,700,588

2,054,010

3,241,745

5,809,953

619,578

2,490,268

-

-

-

-

-

-

36,700,588

6,925,976

4,017,254

5,875,452

619,578

2,490,268

1,319,054 57,948,170

เงิิ นรัั บฝาก

- 30,706,568 13,680,578

2,722,448

-

-

215,152 47,324,746

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

-

1,047,297

45,879

41,945

-

-

-

1,135,121

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

-

-

-

-

-

-

58,716

58,716

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

-

-

-

-

-

-

951,509

951,509

รวมหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

- 31,753,865 13,726,457

2,764,393

-

-

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� สุุ ทธิิ
จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีี
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น
รวมสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

- 50,916,142
299,196

299,196

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
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กลุ่่� มธนาคารมีีสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ก่่อให้้ เกิิ ดรายได้้ และหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นที่่� ก่่อให้้ เกิิ ดค่่าใช้้ จ่่าย ยอดคงเหลืื อของสิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ นและหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น และอัั ตราดอกเบี้้� ยถัั วเฉลี่่� ยสำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิิ นรวม
2563
ยอดคงเหลืือ
ถัั วเฉลี่่� ย

ดอกเบี้้� ย

(พัั นบาท)

2562
อัั ตราดอกเบี้้� ย
ถัั วเฉลี่่� ย
(ร้ อยละต่ อปี )

ยอดคงเหลืือ
ถัั วเฉลี่่� ย

ดอกเบี้้� ย

(พัั นบาท)

อัั ตราดอกเบี้้� ย
ถัั วเฉลี่่� ย
(ร้ อยละต่ อปี )

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นที่่� ก่่อให้้เกิิ ดรายได้้
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

4,926,302

35,983

0.73

4,075,255

77,625

1.90

เงิ นลงทุ น

3,253,801

22,824

0.70

1,550,213

25,403

1.64

เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้

60,840,705

7,421,731

12.20

47,283,491

5,764,596

12.19

รวม

69,020,808

7,480,538

52,908,959

5,867,624

56,980,790

1,102,543

1.93

44,488,691

1,020,075

2.29

3,680,386

7,131

0.19

781,310

3,330

0.43

60,661,176

1,109,674

45,270,001

1,023,405

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ นที่่� ก่่อให้้เกิิ ดค่่าใช้้จ่่ าย
เงิ นรั บฝาก
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น
รวม

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
ยอดคงเหลืือ
ถัั วเฉลี่่� ย

ดอกเบี้้� ย

(พัั นบาท)

2562
อัั ตราดอกเบี้้� ย
ถัั วเฉลี่่� ย
(ร้้ อยละต่่ อปีี )

ยอดคงเหลืือ
ถัั วเฉลี่่� ย

ดอกเบี้้� ย

(พัั นบาท)

อัั ตราดอกเบี้้� ย
ถัั วเฉลี่่� ย
(ร้้ อยละต่่ อปีี )

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นที่่� ก่่อให้้เกิิ ดรายได้้
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

4,926,302

35,983

0.73

4,075,255

77,625

1.90

เงิ นลงทุ น

3,253,801

22,824

0.70

1,550,213

25,403

1.64

เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้

60,840,705

7,421,731

12.20

47,283,491

5,764,596

12.19

รวม

69,020,808

7,480,538

52,908,959

5,867,624

57,105,975

1,102,759

1.93

44,604,195

1,020,360

2.29

3,680,386

7,131

0.19

781,310

3,330

0.43

60,786,361

1,109,890

45,385,505

1,023,690

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ นที่่� ก่่อให้้เกิิ ดค่่าใช้้จ่่ าย
เงิ นรั บฝาก
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น
รวม
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การวิิ เคราะห์์ ความอ่่ อนไหวในกระแสเงิิ นสดของเครื่่� องมืื อทางการเงิิ นที่่� มีีอััตราดอกเบี้้�ยผัั นแปร
การเปลี่่� ยนแปลงที่่� 100 basis point ซึ่่� งเป็็ นไปได้้ อย่่ างสมเหตุุสมผลของอัั ตราดอกเบี้้� ย ณ วัั นที่่� รายงาน ทำำ �ให้้ เกิิ ดการเพิ่่� มขึ้้� น
(ลดลง) ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนและส่่ วนของเจ้้ าของสุุ ทธิิ จากภาษีี ด้้ วยจำำ �นวนเงิิ นที่่� แสดงไว้้ ด่่านล่่ าง การวิิ เคราะห์์ ข้้างต้้ นสมมติิ ว่่า
ตัั วแปรอื่่� นคงที่่�

งบการเงิิ นรวม
กำำ �ไรหรืื อขาดทุุน
100 bps
เพิ่่� มขึ้้� น

ส่่ วนของเจ้้าของสุุ ทธิิ จากภาษีี

100 bps
ลดลง

100 bps
เพิ่่� มขึ้้� น

100 bps
ลดลง

(พั นบาท)

31 ธั นวาคม 2563
เครื่ องมื อที่ มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่

216,123

(216,123)

172,898

(172,898)

ความอ่ อนไหวของกระแสเงิ นสด (สุ ทธิ )

216,123

(216,123)

172,898

(172,898)

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
กำำ �ไรหรืื อขาดทุุน
100 bps
เพิ่่� มขึ้้� น

ส่่ วนของเจ้้าของสุุ ทธิิ จากภาษีี

100 bps
ลดลง

100 bps
เพิ่่� มขึ้้� น

100 bps
ลดลง

(พัั นบาท)

31 ธัั นวาคม 2563
เครื่่� องมืือที่่� มีีอััตราดอกเบี้้� ยคงที่่�

215,008

(215,008)

172,006

(172,006)

ความอ่่ อนไหวของกระแสเงิิ นสด (สุุ ทธิิ )

215,008

(215,008)

172,006

(172,006)
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6.3

ความเสี่ ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ ยน
ความเสี่่�ยงด้้ านอัั ตราแลกเปลี่่� ยน คืือ ความเสี่่�ยงที่่� เกิิ ดจากการเปลี่่� ยนแปลงของอัั ตราแลกเปลี่่� ยน อัั นอาจมีีผลให้้ มููลค่่ าของตราสาร
ทางการเงิิ นเปลี่่� ยนแปลงไป หรืือทำำ �ให้้ เกิิ ดความผัั นผวนต่่ อรายได้้ หรืือค่่ าใช้้ จ่่ายหรืือมูู ลค่่ าของสิิ นทรัั พย์์ หรืือหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น
กลุ่่� มธนาคารไม่่ มีีธุุ รกรรมที่่� เป็็ นเงิิ นตราต่่ างประเทศที่่� เป็็ นสาระสำำ �คัั ญ

6.4

ความเสี่ ยงด้านตราสารทุน
การลงทุุนด้้ านตราสารทุุนประกอบด้้ วยเงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นที่่� ได้้ รัับ
จากการชำำ �ระหนี้้� จากการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้�

เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนดัั งกล่่ าวไม่่ ใช่่ หลัั กทรัั พย์์ ในความต้้ องการของตลาดโดยแสดงในงบแสดงฐานะการเงิิ นด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
6.5

ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง
ความเสี่่�ยงด้้ านสภาพคล่่ อง คืือ ความเสี่่�ยงที่่� กลุ่่� มธนาคารไม่่ สามารถปฏิิ บััติิตามภาระผูู กพัั นเมื่่� อครบกำำ �หนด เนื่่�องจากไม่่ สามารถ
เปลี่่� ยนสิิ นทรัั พย์์ เป็็ นเงิิ นสดได้้ หรืือไม่่ สามารถจัั ดหาเงิิ นได้้ เพีียงพอตามความต้้ องการในอัั ตราต้้ นทุุนและเวลาที่่� เหมาะสม ซึ่่� งอาจจะ
ทำำ �ให้้ เกิิ ดความเสีี ยหายต่่ อกลุ่่� มธนาคาร

กลุ่่� มธนาคารมีีนโยบายในการบริิ หารความเสี่่�ยงทางด้้ านสภาพคล่่ องภายใต้้ การควบคุุมของคณะกรรมการบริิ หารสิิ นทรัั พย์์ หนี้้� สิิ น

และคณะกรรมการบริิ หารความเสี่่�ยง โดยการกำำ �หนดให้้ มีี การควบคุุมและติิ ดตามสถานภาพของฐานะสภาพคล่่ องอย่่ างสม่ำำ� �เสมอ
กลุ่่� มธนาคารจะทำำ �การเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลการดำำ �รงสิิ นทรัั พย์์ สภาพคล่่ องเพื่่� อรองรัั บสถานการณ์์ ด้้ านสภาพคล่่ องที่่� มีี ความรุุนแรง
ของกลุ่่� มธนาคาร ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ไว้้ ในเว็็ บไซต์์ ของธนาคารที่่� www.tcrbank.com ภายในเดืือนเมษายน 2564
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-

(17,160,943)

ส่ วนต่ างสภาพคล่ องสุ ทธิ

สั ญญาค�้ำประกั นทางการเงิ น

18,929,781

7,956

63,288

545,198

18,313,339

1,768,838

-

247,635

-

1,521,203

-

รวมหนี้ สิ นทางการเงิ น

หนี้ สิ นทางการเงิ นอื่ น

หนี้ สิ นจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

เงิ นรั บฝาก

หนี้ สิ นทางการเงิ น

รวมสิ นทรั พย์ ทางการเงิ น

สิ นทรั พย์ ทางการเงิ นอื่ น

เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้

เงิ นลงทุ นสุ ทธิ

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ

เงิ นสด

สิ นทรั พย์ ทางการเงิ น

เมื่่� อทวงถาม

-

(15,722,411)

40,318,754

1,063,104

-

137,898

39,117,752

24,596,343

280,152

15,135,613

3,180,416

6,000,162

-

ไม่่ เกิิ น 1 ปีี

-

18,430,617

12,079,314

7,825

-

4,992,518

7,078,971

30,509,931

-

30,229,625

280,306

-

-

-

-

-

มากกว่่ า 5 ปีี

-

21,461,411

-

-

-

-

-

21,461,411

55,736

21,405,675

(พั นบาท)

1 ปีี ถึึ ง 5 ปีี

2563

งบการเงิิ นรวม

41,778

2,414,282

445

445

-

-

-

2,414,727

11,284

1,879,817

2,558

-

521,068

ไม่่ มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 สิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นของกลุ่่� มธนาคารได้้ ถููกจำำ �แนกตามระยะเวลาที่่� ครบกำำ �หนดของสัั ญญา ดัั งนี้้�

41,778

9,422,956

71,328,294

1,079,330

63,288

5,675,614

64,510,062

80,751,250

347,172

68,898,365

3,463,280

7,521,365

521,068

รวม
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19,679,836
(18,982,636)

ส่่ วนต่่ างสภาพคล่่ องสุุ ทธิิ

10

58,716

917,279

18,703,831

697,200

-

302,963

-

394,237

-

รวมหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

รวมสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� สุุ ทธิิ จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีี

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

เงิิ นสด

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

เมื่่� อทวงถาม

(18,771,901)

26,887,780

944,667

-

175,897

25,767,216

8,115,879

235,556

2,232,932

1,626,021

4,021,370

-

ไม่่ เกิิ น 1 ปีี

17,610,586

2,768,827

4,434

-

41,945

2,722,448

20,379,413

-

20,313,914

65,499

-

-

-

-

-

มากกว่่ า 5 ปีี

28,119,159

-

-

-

-

-

28,119,159

52,826

28,066,333

(พั นบาท)

1 ปีี ถึึ ง 5 ปีี

2562

งบการเงิิ นรวม

482,504

4,015

4,015

-

-

-

486,519

10,814

-

2,083

-

473,622

ไม่่ มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

8,457,712

49,340,458

953,126

58,716

1,135,121

47,193,495

57,798,170

299,196

50,916,142

1,693,603

4,415,607

473,622

รวม
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-

(17,152,987)

ส่่ วนต่่ างสภาพคล่่ องสุุ ทธิิ

สัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น

18,921,825

-

63,288

545,198

18,313,339

1,768,838

-

รวมหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

รวมสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น

247,635

-

เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยสุุ ทธิิ

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�

-

1,521,203

-

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

เงิิ นสด

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

เมื่่� อทวงถาม

-

(15,830,664)

40,432,152

1,060,096

-

137,898

39,234,158

24,601,488

285,297

15,135,613

-

3,180,416

6,000,162

-

ไม่่ เกิิ น 1 ปีี

-

18,430,617

12,079,314

7,825

-

4,992,518

7,078,971

30,509,931

-

30,229,625

-

280,306

-

-

-

-

-

-

มากกว่่ า 5 ปีี

-

21,461,411

-

-

-

-

-

21,461,411

55,736

21,405,675

(พัั นบาท)

1 ปีี ถึึ ง 5 ปีี

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

41,778

2,564,282

445

445

-

-

-

2,564,727

11,284

1,879,817

150,000

2,558

-

521,068

ไม่่ มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

41,778

9,472,659

71,433,736

1,068,366

63,288

5,675,614

64,626,468

80,906,395

352,317

68,898,365

150,000

3,463,280

7,521,365

521,068

รวม
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19,811,077
(19,113,877)

ส่่ วนต่่ างสภาพคล่่ องสุุ ทธิิ

-

58,716

917,279

18,835,082

697,200

-

รวมหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

รวมสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น

302,963

-

เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยสุุ ทธิิ

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� สุุ ทธิิ จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีี

-

394,237

-

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ

เงิิ นสด

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

เมื่่� อทวงถาม

(18,770,294)

26,886,173

943,060

-

175,897

25,767,216

8,115,879

235,556

2,232,932

-

1,626,021

4,021,370

-

ไม่่ เกิิ น 1 ปีี

17,610,586

2,768,827

4,434

-

41,945

2,722,448

20,379,413

-

20,313,914

-

65,499

-

-

-

-

-

-

มากกว่่ า 5 ปีี

28,119,159

-

-

-

-

-

28,119,159

52,826

28,066,333

(พัั นบาท)

1 ปีี ถึึ ง 5 ปีี

2562

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

632,504

4,015

4,015

-

-

-

636,519

10,814

-

150,000

2,083

-

473,622

ไม่่ มีีกำำ�หนด
ระยะเวลา

8,478,078

49,470,092

951,509

58,716

1,135,121

47,324,746

57,948,170

299,196

50,916,142

150,000

1,693,603

4,415,607

473,622

รวม
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รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

21

20.1

13.1

-

-

-

2,558

- ตราสารทุุน

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ

3,460,722

11

- ตราสารหนี้้�

เงิิ นลงทุุน

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

31 ธัั นวาคม 2563

หมายเหตุ

มู ลค่ ายุ ติธรรม
ผ่ านก�ำไรขาดทุ น
เบ็ ดเสร็ จอื่ น

5,675,614

64,510,062

66,822,686

-

-

ราคาทุ น
ตั ดจ�ำหน่ าย

มู ลค่ าตามบั ญชี

5,675,614

64,510,062

66,822,686

2,558

3,460,722

รวม
(พัั นบาท)

-

-

-

-

-

ระดัั บ 1

งบการเงิ นรวม

5,672,032

58,926,836

-

-

3,460,722

ระดัั บ 2

2,558

-

ระดัั บ 3

-

-

61,904,967

มู ลค่ ายุ ติธรรม

5,672,032

58,926,836

61,904,967

2,558

3,460,722

รวม

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมสำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยราคาทุุนตัั ดจำำ�หน่่ ายหากมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี ใกล้้ เคีียงกัั บมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมอย่่ างสมเหตุุสมผล

ตารางต่่ อไปนี้้� แสดงมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีและมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นและหนี้้� สิิ นทางการเงิิ น รวมถึึ งลำำ �ดัับชั้้� นมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม แต่่ ไม่่ รวมถึึงการแสดงข้้ อมูู ล

มููลค่่ าตามบัั ญชีี และมููลค่่ ายุุติิ ธรรม

มููลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์และหนี้้�สิิ น

7.
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รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

เงิิ นรัั บฝาก

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

21

20.1

13.1

-

-

-

2,558

- ตราสารทุุน

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ

3,460,722

11

- ตราสารหนี้้�

เงิิ นลงทุุน

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

31 ธัั นวาคม 2563

หมายเหตุุ

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

5,675,614

64,626,468

66,822,686

-

-

ราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

มูู ลค่่ าตามบัั ญชีี

5,675,614

64,626,468

66,822,686

2,558

3,460,722

รวม
(พัั นบาท)

-

-

-

-

-

ระดัั บ 1

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร

5,672,032

59,043,242

-

-

3,460,722

ระดัั บ 2

2,558

-

ระดัั บ 3

-

-

61,904,967

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

5,672,032

59,043,242

61,904,967

2,558

3,460,722

รวม

งบการเงิ นรวม
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

มู ลค่ าตาม
บั ญชี

ระดั บ 1

ระดั บ 2

ระดั บ 3

รวม

(พั นบาท)

31 ธัั นวาคม 2562
สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิ นลงทุ น
- เงิ นลงทุ นเผื่ อขาย
- เงิ นลงทุ นทั่ วไป

1,691,520

-

1,691,520

-

1,691,520

2,083

-

-

2,306

2,306

48,487,851

-

-

49,177,568

49,177,568

47,193,495

-

47,315,940

-

47,315,940

1,135,121

-

1,134,920

-

1,134,920

เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้
และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
เงิ นรั บฝาก
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม

มูู ลค่่ าตาม
บัั ญชีี

ระดัั บ 1

ระดัั บ 2

ระดัั บ 3

รวม

(พัั นบาท)

31 ธัั นวาคม 2562
สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิิ นลงทุุน
- เงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย
- เงิิ นลงทุุนทั่่� วไป

1,691,520

-

1,691,520

-

1,691,520

2,083

-

-

2,306

2,306

48,487,851

-

-

49,177,568

49,177,568

47,324,746

-

47,447,191

-

47,447,191

1,135,121

-

1,134,920

-

1,134,920

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�
และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บสุุ ทธิิ

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
เงิิ นรัั บฝาก
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น
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เทคนิิ คการประเมิิ นมููลค่่ าและข้้ อมููลที่่� ไม่่ สามารถสัั งเกตได้้ที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญ
ตารางดัั งต่่ อไปนี้้� แสดงเทคนิิ คการประเมิิ นมูู ลค่่ าและข้้ อมูู ลที่่� ไม่่ สามารถสัั งเกตได้้ ที่่� มีีนัั ยสำำ �คัั ญที่่� ใช้้ ในการวัั ดมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ระดัั บ 3 ของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมในงบแสดงฐานะการเงิิ น
เครื่่� องมืือทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ประเภท

เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่ า

ข้อมู ลที่ ไม่ สามารถสั งเกตได้ ที่ มี นั ยสำ �คั ญ

เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้

การคิ ดลดกระแสเงิ นสด

ประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่ าจะได้ รั บในอนาคต

เงิ นลงทุ นในตราสารทุน

มู ลค่ าสิ นทรั พย์ สุ ทธิ

มู ลค่ าสิ นทรั พย์ สุ ทธิ

มููลค่่ ายุุติิ ธรรมระดัั บ 3
การกระทบยอดของมููลค่่ ายุุติิ ธรรมระดัั บ 3
ตารางด้้ านล่่ างแสดงถึึงการกระทบยอดยกมาและยกไปสำำ �หรัั บมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมระดัั บ 3 ของเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� และเงิิ นลงทุุน
ในตราสารทุุน

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
เงิ นลงทุ น
ในตราสารหนี้

เงิ นลงทุ น
ในตราสารหนี้

(พั นบาท)
ณ วั นที่ 1 มกราคม
โอนเข้ ามู ลค่ ายุ ติธรรมระดั บ 3
ขาดทุ นที่ รับรู้ ในก�ำไรหรื อขาดทุ น

-

2,306

40,470

-

(40,470)

-

ก�ำไรที่ รับรู้ ในก�ำไรหรื อขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น

-

252

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

-

2,558

ไม่่ มีี การโอนระหว่่ างระดัั บ 1 และระดัั บ 2 ของลำำ �ดัับชั้้� นมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมในระหว่่ างปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562
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กลุ่่� มธนาคารใช้้ วิิธีี การและข้้ อสมมติิ ฐานในการประมาณมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นทางการเงิิ นที่่� ไม่่ ได้้ วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม สรุุปได้้ ดัังนี้้�

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น (สิิ นทรัั พย์์ และหนิ้้� สิิ น)
รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น (สิิ นทรัั พย์์ ) คืือ เงิิ นฝากที่่� ธนาคารแห่่ งประเทศไทย เงิิ นฝากที่่� สถาบัั นการเงิิ นอื่่� นและเงิิ นให้้ กู้้�

แก่่ สถาบัั นการเงิิ นที่่� มีี ระยะเวลาครบกำำ �หนดสั้้� นหรืือเมื่่� อทวงถาม ดัั งนั้้� นมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีจึึ งเป็็ นราคาเทีียบเคีียงมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
โดยประมาณ

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น (หนี้้� สิิ น) คืือ เงิิ นรัั บฝาก หรืือเงิิ นกู้้�จากธนาคารแห่่ งประเทศไทยและสถาบัั นการเงิิ นอื่่� นโดย

บางส่่ วนมีีระยะเวลาครบกำำ �หนดสั้้� นหรืือเมื่่� อทวงถาม ดัั งนั้้� นมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของเงิิ นรัั บฝาก หรืือเงิิ นกู้้�จากธนาคารแห่่ งประเทศไทย
และสถาบัั นการเงิิ นอื่่� นที่่� มีี ระยะเวลาครบกำำ �หนดสั้้� นหรืือเมื่่� อทวงถามจึึ งเป็็ นราคาเทีียบเคีียงมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมโดยประมาณ และ
สำำ �หรัั บเงิิ นรัั บฝาก หรืือเงิิ นกู้้�จากสถาบัั นการเงิิ นอื่่� นที่่� มีี ระยะเวลาครบกำำ �หนดเกิิ นกว่่ า 1 ปีี มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมคำำ �นวณโดยวิิ ธีี กระแส

เงิิ นสดคิิ ดลดโดยใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงในปัั จจุุบัั นที่่� มีี อายุุกำำ �หนดชำำ �ระที่่� ใกล้้ เคีียงกัั น

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�
เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตหรืือมีีการเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของ
ความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตวัั ดมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนที่่� ซื้้� อขายในตลาด โดยคำำ �นวณจากราคาเสนอซื้้� อที่่� เผยแพร่่ ในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้้� ไทยหรืือสถาบัั นการเงิิ น ณ วัั นทำำ �การสุุดท้้ ายของปีี

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตกำำ �หนดโดยการประเมิิ นมูู ลค่่ า ซึ่่� งอาศัั ยข้้ อมูู ลที่่� ไม่่ สามารถ
สัั งเกตได้้

เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุน
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนอ้้ างอิิ งจากมูู ลค่่ าสิิ นทรัั พย์์ สุุ ทธิิ ของบริิ ษััทที่่� ลงทุุน

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อซึ่่� งใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยลอยตัั วกำำ �หนดโดยประมาณตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อซึ่่� งใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยคงที่่� และไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตหรืือ

มีีการเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตคำำ �นวณจากมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดคิิ ดลดด้้ วยอัั ตราดอกเบี้้� ย

ที่่� แท้้ จริิงของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ (2562: มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อซึ่่� งใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยคงที่่� และจัั ดชั้้� นปกติิ หรืือกล่่ าวถึึงเป็็ นพิิ เศษ
คำำ �นวณจากมูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของกระแสเงิิ นสดคิิ ดลดด้้ วยอัั ตราดอกเบี้้� ยตามสัั ญญาของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ)

มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต (2562: ด้้ อยคุุณภาพ) ที่่� มีีอััตราดอกเบี้้� ยคงที่่� กำำ�หนดโดยประมาณ
ตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี
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เงิิ นรัั บฝาก
เงิิ นรัั บฝาก คืือ เงิิ นฝากออมทรัั พย์์ เงิิ นฝากกระแสรายวัั น เงิิ นฝากประจำำ �หรืือบัั ตรเงิิ นฝาก โดยเงิิ นรัั บฝากส่่ วนใหญ่่ มีี ระยะเวลา
ครบกำำ �หนดระยะสั้้� นหรืือเมื่่� อทวงถาม และมีีอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� ผู้้� บริิ หารประเมิิ นแล้้ วว่่ าอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิ งของเงิิ นรัั บฝาก

มีี ความเทีี ยบเคีี ยงกัั บอัั ตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิ งในตลาด ดัั งนั้้� นมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของเงิิ นฝากออมทรัั พย์์ เงิิ นฝากกระแสรายวัั น

และเงิิ นฝากประจำำ � หรืือบัั ตรเงิิ นฝากที่่� มีี ระยะเวลาครบกำำ �หนดไม่่ เกิิ น 1 ปีี จึึ งเทีียบเคีียงมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมโดยประมาณ และสำำ �หรัั บ
เงิิ นฝากประจำำ �หรืือบัั ตรเงิิ นฝากที่่� มีี ระยะเวลาครบกำำ �หนดเกิิ นกว่่ า 1 ปีี มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมคำำ �นวณโดยใช้้ วิิธีี กระแสเงิิ นสดคิิ ดลด
โดยใช้้ อััตราดอกเบี้้� ยที่่� แท้้ จริิงในปัั จจุุบัั นของเงิิ นฝากประจำำ �ที่่�มีี อายุุครบกำำ �หนดชำำ �ระที่่� ใกล้้ เคีียงกัั น

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม
หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถามเป็็ นหนี้้� สิิ นประเภทเมื่่� อทวงถาม ดัั งนั้้� นมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีจึึ งเทีียบเคีียงมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมโดยประมาณ

เครื่่� องมืือทางการเงิิ นอื่่� น
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเครื่่� องมืือทางการเงิิ นอื่่� นกำำ �หนดโดยประมาณแสดงตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีี ในงบแสดงฐานะการเงิิ น

8.

การดำำ �รงเงิิ นกองทุุน
วัั ตถุุ ประสงค์์ ของธนาคารในการบริิ ห ารทุุ นนั้้� นเพื่่� อ ดำำ � รงไว้้ ซึ่่� งความสามารถในการดำำ � เนิิ นงานอย่่ างต่่ อเนื่่� องของธนาคาร

เพื่่� อสร้้ างผลตอบแทนต่่ อผู้้�ถืื อหุ้้� นและเป็็ นประโยชน์์ ต่่ อผู้้�ที่่�มีีส่่ วนได้้ เสีี ยอื่่� น และเพื่่� อดำำ �รงไว้้ ซึ่่� งโครงสร้้ างของทุุ นที่่� เหมาะสม
เพื่่� อลดต้้ นทุุนทางการเงิิ นของทุุน

ในการดำำ �รงไว้้ หรืือปรัั บโครงสร้้ างของทุุ น ธนาคารอาจปรัั บนโยบายจ่่ ายเงิิ นปัั นผลให้้ กัั บผู้้�ถืื อหุ้้� น การคืื นทุุ นให้้ แก่่ ผู้้�ถืื อหุ้้� น
การออกหุ้้�นใหม่่ หรืือการขายทรัั พย์์ สิินเพื่่� อลดภาระหนี้้�

ธนาคารมีีการดำำ �รงเงิิ นกองทุุนตามกฎหมายตามพระราชบัั ญญัั ติิธุุ รกิิ จสถาบัั นการเงิิ น พ.ศ. 2551 องค์์ ประกอบของเงิิ นกองทุุน
ตามรายงานการกำำ �กัับแบบเฉพาะธนาคาร ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 จำำ �แนกได้้ ดัังนี้้�

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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2563

2562
(พั นบาท)

เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1
ทุ นช�ำระแล้ ว
ใบส�ำคั ญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้ น
ทุ นส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสุ ทธิ คงเหลื อหลั งจากการจั ดสรร
ส�ำรองอื่ น
รายการหั กจากเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของ

5,000,000

5,000,000

34,906

34,906

170,821

100,843

2,436,827

1,401,956

3,154

1,302

(409,796)

รวมเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1

(423,508)

7,235,912

6,115,499

621,946

478,205

621,946

478,205

7,857,858

6,593,704

59,469,263

45,979,586

2563

2562

เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 2
เงิ นส�ำรองทั่ วไป
รวมเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 2
รวมเงิ นกองทุ น
รวมสิ นทรั พย์ เสี่ ยง

ขั้้� นต่ำำ� �ตามที่่�
ธปท. กำำ �หนด

(ร้้ อยละ)
อั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยง

11.00

13.21

14.34

อั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1 ต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยง

8.50

12.17

13.30

อัั ตราส่่ วนเงิิ นกองทุุนชั้้� นที่่� 1 ที่่� เป็็ นส่่ วนของเจ้้ าของ
ต่่ อสิิ นทรัั พย์์ เสี่่�ยง

7.00

12.17

13.30

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารไม่่ มีี เงิิ นกองทุุนส่่ วนเพิ่่� มเพื่่� อรองรัั บการให้้ สิินเชื่่� อแก่่ กลุ่่� มลูู กหนี้้� รายใหญ่่
ธนาคารจะทำำ �การเปิิ ดเผยข้้ อมูู ลการดำำ �รงเงิิ นกองทุุนและข้้ อมูู ลความเสี่่�ยงของธนาคาร ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ไว้้ ในเว็็ บไซต์์
ของธนาคารที่่� www.tcrbank.com ภายในเดืือนเมษายน 2564
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การบริิ หารจัั ดการเงิิ นกองทุุน
วัั ตถุุประสงค์์ ของธนาคารในการบริิ หารจัั ดการเงิิ นกองทุุน คืือ การดำำ �รงไว้้ ซึ่�่ งความสามารถในการดำำ �เนิิ นงานอย่่ างต่่ อเนื่่� องและ
การดำำ �รงเงิิ นกองทุุนตามกฎหมาย ตามพระราชบัั ญญัั ติิธุุ รกิิ จสถาบัั นการเงิิ น พ.ศ. 2551

9.

การจัั ดประเภทสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นและหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
งบการเงิิ นรวม
2563
เครื่่� องมืือทางการเงิิ น
ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุน
ที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่ า
ด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

เครื่ องมื อ
ทางการเงิ น
ที่ วัดมู ลค่ า
ด้ วยราคาทุ น
ตั ดจ�ำหน่ าย

รวม

(พั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิ นสด

-

-

521,068

521,068

-

-

7,521,365

7,521,365

3,460,722

-

-

3,460,722

-

2,558

-

2,558

-

-

66,822,686

66,822,686

-

-

347,172

347,172

3,460,722

2,558

75,212,291

78,675,571

เงิ นรั บฝาก

-

-

64,510,062

64,510,062

รายการระหว่่ างธนาคารและ

-

-

5,675,614

5,675,614

หนี้ สิ นจ่ ายคื นเมื่ อทวงถาม

-

-

63,288

63,288

หนี้ สิ นทางการเงิ นอื่ น

-

-

1,079,330

1,079,330

รวม

-

-

71,328,294

71,328,294

รายการระหว่่ างธนาคารและ
ตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ
เงิ นลงทุ นสุ ทธิ
หลั กทรั พย์ รัฐบาลและรั ฐวิ สาหกิ จ
ตราสารทุุนที่่� ไม่่ อยู่่� ในความต้้ องการ
ของตลาดในประเทศ
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ย
ค้้ างรัั บสุุ ทธิิ
สิ นทรั พย์ ทางการเงิ นอื่ น
รวม

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น

ตลาดเงิิ น
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2563
เครื่่� องมืือทางการเงิิ น
ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วย
มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุน
ที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่ า
ด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

เครื่่� องมืือ
ทางการเงิิ น
ที่่� วััดมููลค่่ า
ด้้ วยราคาทุุน
ตัั ดจำำ�หน่่ าย

รวม

(พัั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
เงิิ นสด

-

-

521,068

521,068

-

-

7,521,365

7,521,365

3,460,722

-

-

3,460,722

-

2,558

-

2,558

-

-

66,822,686

66,822,686

-

-

352,317

352,317

3,460,722

2,558

75,217,436

78,680,716

-

-

64,626,468

64,626,468

-

-

5,675,614

5,675,614

หนี้้� สิิ นจ่่ ายคืืนเมื่่� อทวงถาม

-

-

63,288

63,288

หนี้้� สิิ นทางการเงิิ นอื่่� น

-

-

1,068,366

1,068,366

รวม

-

-

71,433,736

71,433,736

รายการระหว่่ างธนาคารและ
ตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ
เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ
หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ
ตราสารทุุนที่่� ไม่่ อยู่่� ในความต้้ องการ
ของตลาดในประเทศ
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ย
ค้้ างรัั บสุุ ทธิิ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น
รวม

หนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
เงิิ นรัั บฝาก
รายการระหว่่ างธนาคารและ
ตลาดเงิิ น
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10.

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ นสุุ ทธิิ (สิิ นทรัั พย์์)
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(พัั นบาท)

ในประเทศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

1,401,267

990,393

ธนาคารพาณิ ชย์

3,719,936

2,623,844

สถาบั นการเงิ นเฉพาะกิ จ

2,400,000

800,000

รวม

7,521,203

4,414,237

162

1,370

7,521,365

4,415,607

บวก	ดอกเบี้ ยค้ างรั บและรายได้ ดอกเบี้ ยที่ ยังไม่ ถึ งก�ำหนดช�ำระ
รวมในประเทศ

11.

เงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ
11.1

จำำ �แนกตามประเภทของเงิิ นลงทุุน
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
(พัั นบาท)

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่� วััดมูู ลค่่ าด้้วยมููลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น

หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ

3,460,722

รวม

3,460,722

ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ น

(40,505)

เงิิ นลงทุุนในตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้วัั ดมูู ลค่่ าด้้วยมููลค่่ ายุุติิ ธรรม
ผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น

ตราสารทุุนที่่� ไม่่ อยู่่� ในความต้้ องการของตลาดในประเทศ

2,558

รวม

2,558

รวมเงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

รายงานประจำำ �ปีี 2563

3,463,280
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งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
(พัั นบาท)

เงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย - มููลค่่ ายุุติิ ธรรม
หลัั กทรัั พย์์ รััฐบาลและรัั ฐวิิ สาหกิิ จ

1,391,048

ตราสารหนี้้� ภาคเอกชน

300,472

รวม

1,691,520

เงิิ นลงทุุนทั่่� วไป - ราคาทุุน
ตราสารทุุนที่่� ไม่่ อยู่่� ในความต้้ องการของตลาดในประเทศ

2,083

รวม

2,083

รวมเงิิ นลงทุุน

1,693,603

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารมีีเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ในบริิ ษััทที่่� มีีปััญหาในการชำำ �ระหนี้้� หรืือผิิ ดนััดชำำ �ระหนี้้� รายหนึ่่� ง
มูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุนตามมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีขั้้� นต้้ นจำำ �นวน 40.47 ล้้ านบาท ซึ่่� งได้้ สำำ�รองค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
ไว้้ เต็็ มจำำ �นวนแล้้ ว

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่� มธนาคารมีีเงิิ นลงทุุนในหลัั กทรัั พย์์ บางส่่ วนได้้ นำำ�ไปวางเป็็ นหลัั กประกัั นซึ่่� งอธิิ บาย
ในหมายเหตุุข้้ อ 28

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่� มธนาคารไม่่ มีี เงิิ นลงทุุนในกิิ จการที่่� กลุ่่� มธนาคารถืือหุ้้�นตั้้� งแต่่ ร้้อยละ 10 ขึ้้� นไปของ
ทุุนชำำ �ระแล้้ วของกิิ จการ

11.2	ส่่ วนเกิิ นทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลงมููลค่่ าเงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 ส่่ วนเกิิ นทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลงมูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุนมีีดัั งต่่ อไปนี้้�
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
(พั นบาท)

ตราสารหนี้้�
ส่่ วนเกิิ นทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลงมูู ลค่่ าเงิิ นลงทุุน

1,537

ส่ วนเกิ นทุ นจากการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ น

90

ส่่ วนเกิิ นทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลงมููลค่่ าเงิิ นลงทุุนสุุ ทธิิ

1,627

หั ก ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี

(325)

สุุ ทธิิ

1,302
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11.3

จำำ �แนกตามระยะเวลาคงเหลืื อของตราสารหนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
ระยะเวลาคงเหลืือ
มากกว่่ า
1 ปีี ถึึ ง 5 ปีี

ภายใน 1 ปีี

รวม

(พัั นบาท)

เงิ นลงทุ นเผื่ อขาย
หลั กทรั พย์ รัฐบาลและรั ฐวิ สาหกิ จ
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
รวม
บวก ค่ าเผื่ อการปรั บมู ลค่ า
รวม

1,334,873

55,078

1,389,951

290,032

10,000

300,032

1,624,905

65,078

1,689,983

1,116

421

1,537

1,626,021

65,499

1,691,520

12.

เงิิ นลงทุุนในบริิ ษััทย่่ อยสุุ ทธิิ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

บริิ ษััท

ประเภทธุุรกิิ จ

ประเภท
หลัั กทรัั พย์์
ที่่� ลงทุุน

สัั ดส่่ วนการถืือ
หุ้้�นสามัั ญ
2563

2562

(ร้้ อยละ)

เงิิ นปัั นผลรัั บ
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุด

ราคาทุุน
2563

2562

2563

2562

(พัั นบาท)

บริิ ษััทย่่ อย
บริิ ษััท ไทยไมโคร
ดิิ จิิทัั ล โซลูู ชั่่� นส์์ จำำ �กััด

การให้้ บริิ การชำำ �ระเงิิ น
ทางอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์
และการให้้ บริิ การ
เงิิ นอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์

หุ้้�นสามัั ญ

100.00

รวม

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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100.00 150,000 150,000

-

-

150,000 150,000

-

-

13.

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้�ยค้้างรัั บสุุ ทธิิ
13.1

จำำ �แนกตามประเภทเงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อ
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
(พัั นบาท)
เงิิ นเบิิ กเกิิ นบัั ญชีี

247,994

เงิิ นให้้ กู้้�ยืื ม

66,573,528

ตั๋๋� วเงิิ น

450,804

ลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้� อ

1,626,039

รวมเงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�

68,898,365

บวก ดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บและรายได้้ ดอกเบี้้� ยที่่� ยัังไม่่ ถึึงกำำ �หนดชำำ �ระ

1,468,697

รวมเงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้�ยค้้างรัั บและรายได้้ดอกเบี้้�ยที่่� ยัังไม่่ ถึึ งกำำ �หนดชำำ �ระ
หัั ก ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

70,367,062
(3,544,376)

รวมเงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้�ยค้้างรัั บสุุ ทธิิ

66,822,686

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
(พัั นบาท)
เงิิ นเบิิ กเกิิ นบัั ญชีี

268,988

เงิิ นให้้ กู้้�ยืื ม

47,805,380

ตั๋๋� วเงิิ น

1,211,098

ลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้� อ

1,630,676

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� สุุ ทธิิ จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีี

50,916,142

บวก ดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ

283,999

รวมเงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อสุุ ทธิิ จากรายได้้รอตัั ดบััญชีี บวกดอกเบี้้�ยค้้างรัั บ

51,200,141

หัั ก ค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ
- เงิิ นสำำ �รองขั้้� นต่ำำ� �ตามเกณฑ์์ ธปท.

(1,429,983)

- เงิิ นสำำ �รองส่่ วนเกิิ น

(1,040,981)

หัั ก ค่่ าเผื่่� อการปรัั บมูู ลค่่ าจากการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้�

(241,326)

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้�ยค้้างรัั บสุุ ทธิิ

48,487,851
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13.2

จำำ �แนกตามถิ่่� นที่่� อยู่่�ของลููกหนี้้�
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(พั นบาท)

เงิ นบาท
ในประเทศ

68,898,365

50,916,142

รวม*

68,898,365

50,916,142

* ยอดรวมเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� (2562: ยอดรวมเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อสุุ ทธิิ จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีี)

13.3

จำำ �แนกตามประเภทการจัั ดชั้้� น
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
(พั นบาท)
เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้�ยค้้างรัั บและรายได้้ดอกเบี้้�ยที่่� ยัังไม่่ ถึึ งกำำ �หนดชำำ �ระ
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสํํ าคัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต (Performing)

64,492,941

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การเพิ่่� มขึ้้� นอย่่ างมีีนัั ยสํํ าคัั ญของความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ต (Under-performing)

3,862,259

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ต (Non-performing)

2,011,862

รวม

รายงานประจำำ �ปีี 2563

70,367,062
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งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ
แก่่ ลููกหนี้้� และ
ดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ

ยอดสุุ ทธิิ ที่่� ใช้้ ใน
การตั้้� งค่่ าเผื่่� อ
หนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ

(พัั นบาท)

อัั ตราขั้้� นต่ำำ� �ตาม
เกณฑ์์ ธปท.
(ร้้ อยละ)

ค่่ าเผื่่� อหนี้้�
สงสัั ยจะสูู ญ
(พัั นบาท)

เงิ นส�ำรองขั้ นต�่ำตามเกณฑ์ ธปท.
จั ดชั้ นปกติ

45,258,755

17,356,232

1

170,277

3,451,118

817,073

2

12,169

จั ดชั้ นต�่ำกว่ ามาตรฐาน

760,571

486,490

100

475,478

จั ดชั้ นสงสั ย

771,065

402,490

100

389,441

จั ดชั้ นสงสั ยจะสู ญ

958,632

398,690

100

382,618

51,200,141

19,460,975

จั ดชั้ นกล่ าวถึงเป็ นพิ เศษ

รวม*

1,429,983

เงิ นส�ำรองส่ วนเกิ น

1,040,981

รวม

2,470,964

* เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อสุุ ทธิิ จากรายได้้ รอตัั ดบััญชีีบวกดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ

13.4

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อด้้อยคุุณภาพ
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่� มธนาคารมีี เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อจัั ดชั้้� นที่่� มีี การด้้ อยค่่ าด้้ านเครดิิ ตตาม TFRS 9 และเงิิ น

ให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพ ซึ่่� งประกอบด้้ วยเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อจัั ดชั้้� นต่ำำ� �กว่่ ามาตรฐาน ชั้้� นสงสัั ยและชั้้� นสงสัั ยจะสูู ญ ซึ่่� งเป็็ นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่่ งประเทศไทย โดยสรุุปได้้ ดัังนี้้�

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อด้้อยคุุณภาพสุุ ทธิิ (เงิิ นต้้นสุุ ทธิิ จากค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ต
ที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ นหรืื อค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ)
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพสุุ ทธิิ ค่่าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
หรืือค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพ (พัั นบาท)

1,132,622

1,242,731

68,151,170

49,668,605

1.66

2.50

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อรวมสุุ ทธิิ ค่่าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
หรืือค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพ (พัั นบาท)
อัั ตราร้้ อยละของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพสุุ ทธิิ (ร้้ อยละ)
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งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อด้้อยคุุณภาพ (เงิิ นต้้น)
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพ (พัั นบาท)
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อรวม (พัั นบาท)

1,879,817

2,490,268

68,898,365

50,916,142

2.73

4.89

อัั ตราร้้ อยละของเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพ (ร้้ อยละ)

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 ธนาคารมีีเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อด้้ อยคุุณภาพจำำ �นวน 2,490.27 ล้้ านบาท ที่่� ธนาคารระงัั บการรัั บรู้้�รายได้้
ในระหว่่ างปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ธนาคารได้้ โอนขายเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อบางส่่ วนให้้ กัับบุุคคลภายนอกในราคารวมทั้้� งสิ้้� น
48.84 ล้้ านบาท (2562: 503.79 ล้้ านบาท) ธนาคารได้้ รัั บชำำ �ระเงิิ นแล้้ วบางส่่ วนจำำ �นวน 27.38 ล้้ านบาท (2562: 503.79
ล้้ านบาท)
13.5

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�ที่่� มีีการเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขและการปรัั บโครงสร้้างหนี้้�
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563
(พั นบาท)
เงิ นให้สิ นเชื่ อแก่ ลูกหนี้ ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขตั้ งแต่ การรั บรู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก
มู ลค่ าตามบั ญชีขั้ นต้ นของเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ ที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไข
โดยค่ าเผื่ อผลขาดทุ นได้ เปลี่ ยนเป็ นจ�ำนวนเท่ ากั บผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น
ใน 12 เดือนข้ างหน้ า จากค่ าเผื่ อผลขาดทุ นเคยวั ดมู ลค่ าด้ วยจ�ำนวนเงิ นเท่ ากั บผลขาดทุ น
ด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุ	

100,913

ในระหว่่ างปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารไม่่ มีี เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลูู กหนี้้� ที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขในระหว่่ างปีี

เว้้ นแต่่ เงิิ นให้้ สิิ นเชื่่� อแก่่ ลูู กหนี้้� ที่่� มีี การเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไข ภายใต้้ แนวทางในการให้้ ความช่่ วยเหลืื อลูู กหนี้้� ตามที่่� ได้้ อธิิ บ าย
ในหมายเหตุุข้้ อ 5 ไม่่ มีีกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขในกลุ่่� มลูู กหนี้้� เหล่่ านี้้�

รายละเอีี ยดของลูู กหนี้้� ที่่� ปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 เปรีียบเทีียบกัั บลูู กหนี้้� ที่่� มีี อยู่่� ในงบการเงิิ น มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562

จำำ �นวนลูู กหนี้้�
(ราย)
ลู กหนี้ ที่ ปรั บโครงสร้ างหนี้

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ยอดคงเหลืือ
หลัั งการปรัั บ
โครงสร้้ างหนี้้�
(พัั นบาท)
7,210,713

รายละเอีี ยดของลูู กหนี้้� ที่่� ปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ในระหว่่ างปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2562

รูู ปแบบการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ที่่� มีีปััญหา

ยอดคงเหลืือ
ก่่ อนการปรัั บ
โครงสร้้ างหนี้้�

จำำ �นวนลูู กหนี้้�
(ราย)

ยอดคงเหลืือ
หลัั งการปรัั บ
โครงสร้้ างหนี้้�

(พั นบาท)

การเปลี่่� ยนแปลงเงื่่� อนไขการชำำ �ระหนี้้�

573

1,243,569

1,234,664

รวม

573

1,243,569

1,234,664

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 การปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� ข้้ างต้้ น มีีอายุุสัั ญญาถัั วเฉลี่่� ย 8.42 ปีี
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 กลุ่่� มธนาคารรัั บรู้้�ขาดทุุนจากการปรัั บโครงสร้้ างหนี้้� จำำ �นวน 8.91 ล้้ านบาท ในกำำ �ไร

หรืือขาดทุุ นรวมและกำำ �ไรหรืือขาดทุุ นเฉพาะธนาคาร กลุ่่� มธนาคารยัั งได้้ รัั บรู้้�รายได้้ ดอกเบี้้� ยจากลูู กหนี้้� ที่่� ปรัั บโครงสร้้ างหนี้้�
เป็็ นจำำ �นวนเงิิ น 432.88 ล้้ านบาท ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนรวมและกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเฉพาะธนาคาร

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ ที่ มีการปรั บโครงสร้ างหนี้ แล้ ว มีการจั ดชั้ นดั งต่ อไปนี้
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
(พัั นบาท)
จัั ดชั้้� นปกติิ

3,854,961

จัั ดชั้้� นกล่่ าวถึึงเป็็ นพิิ เศษ

2,395,234

จัั ดชั้้� นต่ำำ� �กว่่ ามาตรฐาน

326,745

จัั ดชั้้� นสงสัั ย

357,425

จัั ดชั้้� นสงสัั ยจะสูู ญ

276,348

รวม

7,210,713

168

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

รายงานประจำำ �ปีี 2563

169

ลููกหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้�อสุุ ทธิิ

จะเกิิ ดขึ้้� น

หัั ก ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ า

ที่่� ลููกหนี้้� ต้้ องจ่่ ายตามสัั ญญาเช่่ า

มูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของจำำ �นวนเงิิ นขั้้� นต่ำำ� �

หัั ก รายได้้ ทางการเงิิ นรอการรัั บรู้้�

ลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้� อ

13.6	ลููกหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้�อ

532,142

-

532,142

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระภายใน 1 ปีี

410,511

-

410,511

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 1 ปีี
แต่่ ไม่่ เกิิ น 2 ปีี

278,899

-

278,899

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 2 ปีี
แต่่ ไม่่ เกิิ น 3 ปีี

198,890

-

198,890

(พัั นบาท)

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 3 ปีี
แต่่ ไม่่ เกิิ น 4 ปีี

2563

106,729

-

106,729

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 4 ปีี
แต่่ ไม่่ เกิิ น 5 ปีี

งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

98,868

-

98,868

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 5 ปีี

1,585,764

(40,275)

1,626,039

-

1,626,039

รวม

งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระภายใน 1 ปีี

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 1 ปีี
แต่่ ไม่่ เกิิ น 5 ปีี

ส่่ วนที่่� ถึึงกำำ �หนด
ชำำ �ระเกิิ น 5 ปีี

รวม

(พัั นบาท)
ลูู กหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้� อ
หัั ก รายได้้ ทางการเงิิ นรอการรัั บรู้้�

680,422

938,455

11,799

1,630,676

-

-

-

-

680,422

938,455

11,799

1,630,676

มูู ลค่่ าปัั จจุุบัั นของจำำ �นวนเงิิ นขั้้� นต่ำำ� �
ที่่� ลููกหนี้้� ต้้ องจ่่ ายตามสัั ญญาเช่่ า
หัั ก ค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ

(64,801)

ลููกหนี้้� ตามสัั ญญาเช่่ าซื้้�อสุุ ทธิิ

1,565,875

13.7	ค่่ าเผื่่� อการปรัั บมููลค่่ าจากการปรัั บโครงสร้้างหนี้้�
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2562
(พั นบาท)
ณ วั นที่ 1 มกราคม

254,542

เพิ่ มขึ้นระหว่ างปี

8,905

กลั บรายการค่ าเผื่ อการปรั บมู ลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี้ของลู กหนี้ ที่ โอนขาย

(22,121)

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

241,326
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14.

ค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึนและค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การด้้ อยค่่ า
ด้้ านเครดิิ ต

รวม

(พัั นบาท)
เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�
เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้� และดอกเบี้้� ยค้้ างรัั บ

35

-

40,470

40,505

1,670,154

1,127,027

747,195

3,544,376

44

461

4,078

4,583

-

-

19,178

19,178

1,670,233

1,127,488

810,921

3,608,642

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นอื่่� น
ภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและ
สัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น
รวม
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รายการเคลื่่� อนไหวของค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นระหว่่ างปีี สำำ �หรัั บสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ น สรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การด้้ อยค่่ า
ด้้ านเครดิิ ต

รวม

(พัั นบาท)

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม - ปรัั บปรุุงใหม่่ (ดูู หมายเหตุุ 3)

1,070

-

-

1,070

(16)

-

16

-

(1,019)

-

40,454

39,435

35

-

40,470

40,505

1,271,428

505,292

939,775

2,716,495

90,341

-

การเปลี่่� ยนแปลงที่่� เกิิ ดจากการเปลี่่� ยนการจัั ดชั้้� น
การเปลี่่� ยนแปลงที่่� เกิิ ดจากการวัั ดมููลค่่ าใหม่่ ของ
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

เงิิ นให้้สิิ นเชื่่� อแก่่ ลููกค้้ าและดอกเบี้้�ยค้้างรัั บ
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม - ปรัั บปรุุงใหม่่ (ดูู หมายเหตุุ 3)
การเปลี่่� ยนแปลงที่่� เกิิ ดจากการเปลี่่� ยนการจัั ดชั้้� น

30,075

(120,416)

การเปลี่่� ยนแปลงที่่� เกิิ ดจากการวัั ดมููลค่่ าใหม่่ ค่่าของ
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

(489,614)

491,190

469,515

471,091

858,265

250,961

88,540

1,197,766

-

-

1,670,154

1,127,027

747,195

3,544,376

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม - ปรัั บปรุุงใหม่่ (ดูู หมายเหตุุ 3)

64

808

8,411

9,283

การเปลี่่� ยนแปลงที่่� เกิิ ดจากการเปลี่่� ยนการจัั ดชั้้� น

98

30

(128)

-

1,396

468

211

644

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นใหม่่ ที่่�ซื้้� อหรืือได้้ มา
ส่่ วนที่่� ตััดออกจากบัั ญชีี
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

(840,976)

(840,976)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นอื่่� น

การเปลี่่� ยนแปลงที่่� เกิิ ดจากการวัั ดมููลค่่ าใหม่่ ของ
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� น

(145)

สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นใหม่่ ที่่�ซื้้� อหรืือได้้ มา
ส่่ วนที่่� ตััดออกจากบัั ญชีี
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

172

(783)

27

406

-

-

44

461

(5,812)

(5,812)

4,078

4,583

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� ไม่่ มีี การเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การเพิ่่� มขึ้้� น
อย่่ างมีีนัั ยสำำ �คัั ญ
ของความเสี่่�ยง
ด้้ านเครดิิ ต

สิิ นทรัั พย์์
ทางการเงิิ น
ที่่� มีี การด้้ อยค่่ า
ด้้ านเครดิิ ต

รวม

(พัั นบาท)
ภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและ
สัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม - ปรัั บปรุุงใหม่่ (ดูู หมายเหตุุ 3)
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นใหม่่ ที่่�ซื้้� อหรืือได้้ มา
ส่่ วนที่่� ตััดออกจากบัั ญชีี

118

-

-

118

-

-

19,178

19,178

-

-

-

19,178

(118)

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

-

(118)
19,178

รายการเคลื่่� อนไหวของค่่ าเผื่่� อหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญระหว่่ างปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 สรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2562
เงิิ นสำำ �รองขั้้� นต่ำำ� �ตามเกณฑ์์ ธปท.
ปกติิ

กล่่ าวถึึ ง
เป็็ นพิิ เศษ

ต่ำำ� �กว่่ า
มาตรฐาน

สงสัั ย

สงสัั ยจะสูู ญ

เงิิ นสำำ �รอง
ส่่ วนเกิิ น

รวม

(พัั นบาท)
ณ วั นที่ 1 มกราคม
หนี้ สงสั ยจะสู ญ
หนี้ สู ญตั ดบั ญชี
หนี้้� สงสัั ยจะสูู ญส่่ วนของ
ลูู กหนี้้� ที่่� โอนขาย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

รายงานประจำำ �ปีี 2563

123,572
46,828
(123)

12,249
(80)

350,301

431,923

508,764

697,981

2,124,790

203,616

302,100

336,694

343,000

1,232,158

-

(42,643)

(179,183)

(14,730)

-

(236,679)

-

-

(35,796)

(165,399)

(448,110)

-

(649,305)

170,277

12,169

389,441

382,618

173

475,478

1,040,981

2,470,964

15.

ทรัั พย์์สิินรอการขายสุุ ทธิิ
ในระหว่่ างปีี 2563 และ 2562 การเปลี่่� ยนแปลงของทรัั พย์์ สิินรอการขายสุุ ทธิิ มีีดัั งนี้้�
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
ณ วัั นที่่�
1 มกราคม
2563

เพิ่่� มขึ้้� น

จำำ �หน่่ าย

ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม
2563

(พั นบาท)
ทรั พย์ สินรอการขายที่ ได้ จากการช�ำระหนี้
- อสั งหาริ มทรั พย์
- สั งหาริ มทรั พย์
รวม
หั ก ค่ าเผื่ อขาดทุ นจากการด้ อยค่ า

151,405

13,040

(6,459)

157,986

7,112

30,137

(37,249)

-

158,517

43,177

(43,708)

157,986

(180)

สุ ทธิ

158,337

(1,310)

-

41,867

(43,708)

(1,490)
156,496

งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
ณ วั นที่
1 มกราคม
2562

เพิ่ มขึ้น

จ�ำหน่ าย

ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม
2562

(พัั นบาท)
ทรั พย์ สินรอการขายที่ ได้ จากการช�ำระหนี้
- อสั งหาริ มทรั พย์
- สั งหาริ มทรั พย์
รวม
หั ก ค่ าเผื่ อขาดทุ นจากการด้ อยค่ า

66,536

96,165

(11,296)

151,405

445

64,139

(57,472)

7,112

66,981

160,304

(68,768)

158,517

(180)

สุ ทธิ

66,801

174

160,304

(68,768)

(180)
158,337

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

มูู ลค่่ าของทรัั พ ย์์ สิิ นประเภทอสัั งหาริิ ม ทรัั พ ย์์ ที่่� ได้้ จากการชำำ � ระหนี้้� ที่่� แยกประเมิิ นราคาโดยผู้้� ประเมิิ นภายนอกและภายใน
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 มีีรายละเอีี ยดดัั งนี้้�

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(พัั นบาท)

ทรั พย์ สินที่ ได้ จากการช�ำระหนี้
อสั งหาริ มทรั พย์
- ประเมิ นราคาโดยผู้ ประเมิ นภายนอก

128,575

121,993

29,411

29,412

157,986

151,405

- ประเมิ นราคาโดยผู้ ประเมิ นภายใน
รวม

16.

อาคารและอุุปกรณ์์ สุุ ทธิิ
ในระหว่่ างปีี 2563 และ 2562 การเปลี่่� ยนแปลงของอาคารและอุุ ปกรณ์์ สรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิิ นรวม
เครื่่� องตกแต่่ ง
ส่่ วนปรัั บปรุุง และเครื่่� องใช้้ คอมพิิ วเตอร์์
อาคาร
อาคารเช่่ า
สำำ �นัั กงาน และอุุ ปกรณ์์

สิิ นทรัั พย์์
สิิ ทธิิ การใช้้

อื่่� น ๆ

รวม

(พั นบาท)

ราคาทุุน
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2562

66,090

222,665

188,668

171,450

-

8,326

657,199

เพิ่ มขึ้น

-

64,110

32,041

27,181

-

7,093

130,425

โอนเข้ า (โอนออก)

-

13,424

1,701

-

-

(15,125)

-

จ�ำหน่ าย

-

-

(65)

-

-

-

(65)

ตั ดจ�ำหน่ าย

-

(327)

(7,564)

(3,486)

-

-

(11,377)

66,090

299,872

214,781

195,145

-

294

776,182

-

-

-

-

707,648

-

707,648

66,090

299,872

214,781

195,145

707,648

เพิ่ มขึ้น

-

10,109

14,478

24,826

395,716

13,036

458,165

โอนเข้ า (โอนออก)

-

12,940

64

4,610

-

(13,004)

4,610

จ�ำหน่ าย

-

(536)

(5,522)

(1,092)

-

-

(7,150)

ตั ดจ�ำหน่ าย

-

(8,340)

(3,044)

(2,122)

(166,914)

-

(180,420)

66,090

314,045

220,757

221,367

936,450

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
นโยบายการบั ญชี
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

รายงานประจำำ �ปีี 2563

175

294 1,483,830

326 1,759,035

งบการเงิิ นรวม
เครื่่� องตกแต่่ ง
ส่่ วนปรัั บปรุุง และเครื่่� องใช้้ คอมพิิ วเตอร์์
อาคาร
อาคารเช่่ า
สำำ �นัั กงาน และอุุ ปกรณ์์

สิิ นทรัั พย์์
สิิ ทธิิ การใช้้

อื่่� น ๆ

รวม

(พั นบาท)

ค่่ าเสื่่� อมราคาสะสม
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2562

(4,498)

(80,997)

(130,251)

(121,401)

-

(1)

(337,148)

ค่ าเสื่ อมราคาระหว่ างปี

(2,642)

(35,974)

(25,220)

(20,053)

-

-

(83,889)

จ�ำหน่ าย

-

-

65

-

-

-

65

ตั ดจ�ำหน่ าย

-

221

7,216

3,476

-

-

10,913

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563

(7,140) (116,750) (148,190) (137,978)

-

ค่ าเสื่ อมราคาระหว่ างปี

(2,648)

(68,943)

(23,304)

(22,106)

(144,205)

-

(261,206)

จ�ำหน่ าย

-

537

5,279

1,070

-

-

6,886

ตั ดจ�ำหน่ าย

-

8,141

3,042

2,121

18,520

-

31,824

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

(9,788) (177,015) (163,173) (156,893) (125,685)

(1) (410,059)

(1) (632,555)

มููลค่่ าสุุ ทธิิ ทางบัั ญชีี
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

61,592

141,668

58,417

50,049

-

8,325

320,051

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

58,950

183,122

66,591

57,167

-

293

366,123

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563

58,950

183,122

66,591

57,167

707,648

293 1,073,771

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

56,302

137,030

57,584

64,474

810,765

325 1,126,480

176

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
เครื่่� องตกแต่่ ง
ส่่ วนปรัั บปรุุง และเครื่่� องใช้้ คอมพิิ วเตอร์์
อาคาร
อาคารเช่่ า
สำำ �นัั กงาน และอุุ ปกรณ์์

สิิ นทรัั พย์์
สิิ ทธิิ การใช้้

อื่่� น ๆ

รวม

(พัั นบาท)

ราคาทุุน
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

66,090

222,665

188,668

171,450

-

8,326

657,199

เพิ่่� มขึ้้� น

-

64,110

31,984

26,933

-

7,093

130,120

โอนเข้้ า (โอนออก)

-

13,424

1,701

-

-

(15,125)

-

จำำ �หน่่ าย

-

-

(65)

-

-

-

(65)

ตัั ดจำำ�หน่่ าย

-

(327)

(7,564)

(3,486)

-

-

(11,377)

66,090

299,872

214,724

194,897

-

294

775,877

-

-

-

-

707,648

-

707,648

66,090

299,872

214,724

194,897

707,648

เพิ่่� มขึ้้� น

-

10,109

14,453

24,699

395,716

13,036

458,013

โอนเข้้ า (โอนออก)

-

12,940

64

4,610

-

(13,004)

4,610

จำำ �หน่่ าย

-

(536)

(5,522)

(1,092)

-

-

(7,150)

ตัั ดจำำ�หน่่ าย

-

(8,340)

(3,044)

(2,122)

(166,914)

-

(180,420)

66,090

314,045

220,675

220,992

936,450

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

(4,498)

(80,997)

(130,251)

(121,401)

-

(1)

(337,148)

ค่่ าเสื่่�อมราคาระหว่่ างปีี

(2,642)

(35,974)

(25,217)

(20,033)

-

-

(83,866)

จำำ �หน่่ าย

-

-

65

-

-

-

65

ตัั ดจำำ�หน่่ าย

-

221

7,216

3,476

-

-

10,913

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ
1 มกราคม 2563

(7,140)

(116,750)

(148,187)

(137,958)

-

(1)

(410,036)

ค่่ าเสื่่�อมราคาระหว่่ างปีี

(2,648)

(68,943)

(23,287)

(22,046)

(144,205)

-

(261,129)

จำำ �หน่่ าย

-

537

5,279

1,070

-

-

6,886

ตัั ดจำำ�หน่่ าย

-

8,141

3,042

2,121

18,520

-

31,824

(9,788)

(177,015)

(163,153)

(156,813)

(125,685)

(1)

(632,455)

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

61,592

141,668

58,417

50,049

-

8,325

320,051

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562

58,950

183,122

66,537

56,939

-

293

365,841

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563

58,950

183,122

66,537

56,939

707,648

293 1,073,489

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

56,302

137,030

57,522

64,179

810,765

325 1,126,123

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่่� ยนแปลง
นโยบายการบัั ญชีี
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

294 1,483,525

326 1,758,578

ค่่ าเสื่่� อมราคาสะสม

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

มููลค่่ าสุุ ทธิิ ทางบัั ญชีี

รายงานประจำำ �ปีี 2563

177

17.

สิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตนสุุ ทธิิ
ในระหว่่ างปีี 2563 และ 2562 การเปลี่่� ยนแปลงของสิิ นทรัั พย์์ ไม่่ มีีตััวตนสรุุปได้้ ดัังนี้้�
งบการเงิ นรวม

คอมพิิ วเตอร์์
ซอฟต์์ แวร์์

ค่่ าธรรมเนีี ยม
แรกเข้้ าบริิ การ
ไอทีีเอ็็ มเอกซ์์

คอมพิิ วเตอร์์
ซอฟต์์ แวร์์
ระหว่่ างการ
พัั ฒนา

รวม

(พัั นบาท)

ราคาทุุน
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2562

190,354

32,621

39,976

262,951

14,941

-

14,235

29,176

5,973

-

(5,973)

-

211,268

32,621

48,238

292,127

15,228

-

13,683

28,911

(17)

-

-

(17)

40,182

-

(44,792)

(4,610)

266,661

32,621

17,129

316,411

(111,522)

-

-

(111,522)

(18,675)

-

-

(18,675)

(130,197)

-

-

(130,197)

(24,195)

-

-

(24,195)

17

-

-

17

(154,375)

-

-

(154,375)

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

78,832

32,621

39,976

151,429

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

81,071

32,621

48,238

161,930

112,286

32,621

17,129

162,036

เพิ่ มขึ้น
โอนเข้ า (โอนออก)
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ่ มขึ้น
ตั ดจ�ำหน่ าย
โอนเข้ า (โอนออก)
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

ค่่ าตัั ดจำำ �หน่่ายสะสม
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2562
ค่ าตั ดจ�ำหน่ ายระหว่ างปี
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่ าตั ดจ�ำหน่ ายระหว่ างปี
ตั ดจ�ำหน่ าย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

มููลค่่ าสุุ ทธิิ ทางบัั ญชีี

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563
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งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

คอมพิิ วเตอร์์
ซอฟต์์ แวร์์

ค่่ าธรรมเนีี ยม
แรกเข้้ าบริิ การ
ไอทีีเอ็็ มเอกซ์์

คอมพิิ วเตอร์์
ซอฟต์์ แวร์์
ระหว่่ างการ
พัั ฒนา

รวม

(พัั นบาท)

ราคาทุุน
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2562

190,354

32,621

36,102

259,077

14,780

-

9,899

24,679

5,973

-

(5,973)

-

211,107

32,621

40,028

283,756

15,218

-

9,418

24,636

(17)

-

-

(17)

29,786

-

(34,396)

(4,610)

256,094

32,621

15,050

303,765

(111,522)

-

-

(111,522)

(18,668)

-

-

(18,668)

(130,190)

-

-

(130,190)

(23,456)

-

-

(23,456)

17

-

-

17

(153,629)

-

-

(153,629)

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

78,832

32,621

36,102

147,555

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

80,917

32,621

40,028

153,566

102,465

32,621

15,050

150,136

เพิ่ มขึ้น
โอนเข้ า (โอนออก)
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
เพิ่ มขึ้น
ตั ดจ�ำหน่ าย
โอนเข้ า (โอนออก)
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

ค่่ าตัั ดจำำ �หน่่ายสะสม
ณ วั นที่ 1 มกราคม 2562
ค่ าตั ดจ�ำหน่ ายระหว่ างปี
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563
ค่ าตั ดจ�ำหน่ ายระหว่ างปี
ตั ดจ�ำหน่ าย
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

มููลค่่ าสุุ ทธิิ ทางบัั ญชีี

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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18.

สิิ นทรัั พย์์ภาษีี เงิิ นได้้รอการตัั ดบััญชีี
รายการเคลื่่� อนไหวของสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ นภาษีี เงิิ นได้้ รอการตัั ดบััญชีีที่่� เกิิ ดขึ้้� นในระหว่่ างปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ
2562 มีีดัั งนี้้�

งบการเงิิ นรวม
บัั นทึึกเป็็ น (รายจ่่ าย) / รายได้้ ใน
ณ วัั นที่่�
1 มกราคม
2563
(หมายเหตุุ 3)

กำำ �ไรหรืือ
กำำ �ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
(หมายเหตุุ 39)

ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม
2563

(พัั นบาท)

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี
เงิ นลงทุ น
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ
ทรั พย์ สินรอการขาย
ประมาณการหนี้ สิ น
หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า
ส�ำรองการจ่ ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์
รวม

180

(370)

8,101

(418)

7,313

116,921

98,664

-

215,585

36

262

-

298

23,602

6,326

(1,148)

28,780

-

788

-

788

6,982

-

-

6,982

147,171

114,141

(1,566)

259,746

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นรวม
บั นทึ กเป็ น (รายจ่ าย) / รายได้ ใน
ณ วัั นที่่�
1 มกราคม
2562

กำำ �ไรหรืือ
กำำ �ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
(หมายเหตุ 39)

ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม
2562

(พั นบาท)

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ

165,035

74,613

-

239,648

36

-

-

36

16,151

7,511

(60)

23,602

4,108

2,874

-

6,982

185,330

84,998

(60)

270,268

อื่ น ๆ

(54)

1

(273)

(326)

รวม

(54)

1

(273)

(326)

สุ ทธิ

185,276

84,999

(333)

269,942

ทรั พย์ สินรอการขาย
ประมาณการหนี้ สิ น
ส�ำรองการจ่ ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์
รวม

หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
บัั นทึึกเป็็ น (รายจ่่ าย) / รายได้้ ใน
ณ วัั นที่่�
1 มกราคม
2563
(หมายเหตุุ 3)

กำำ �ไรหรืือ
กำำ �ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
(หมายเหตุุ 39)

ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม
2563

(พัั นบาท)

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี
เงิ นลงทุ น
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ
ทรั พย์ สินรอการขาย
ประมาณการหนี้ สิ น
หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า
ส�ำรองการจ่ ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์
รวม

(370)

8,101

(418)

7,313

116,921

98,664

-

215,585

36

262

-

298

23,602

6,238

(1,148)

28,692

-

788

-

788

6,982

-

-

6,982

147,171

114,053

(1,566)

259,658

งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
บัั นทึึกเป็็ น (รายจ่่ าย) / รายได้้ ใน
ณ วัั นที่่�
1 มกราคม
2562

กำำ �ไรหรืือ
กำำ �ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
(หมายเหตุุ 39)

ณ วัั นที่่�
31 ธัั นวาคม
2562

(พัั นบาท)

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ

165,035

74,613

-

239,648

36

-

-

36

16,151

7,511

(60)

23,602

4,108

2,874

-

6,982

185,330

84,998

(60)

270,268

อื่ น ๆ

(54)

1

(273)

(326)

รวม

(54)

1

(273)

(326)

สุ ทธิ

185,276

84,999

(333)

269,942

ทรั พย์ สินรอการขาย
ประมาณการหนี้ สิ น
ส�ำรองการจ่ ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์
รวม

หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี
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19.

สิิ นทรัั พย์์อื่่� นสุุ ทธิิ
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พัั นบาท)
-

6,703

-

6,703

94,825

109,547

95,840

109,547

รายได้ ดอกเบี้ ยค้ างรั บ

3,659

2,989

3,659

2,989

ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า

197,462

172,977

197,454

172,958

6,054

5,184

6,054

5,184

55,736

52,826

55,736

52,826

1,696

-

-

-

ลู กหนี้ เคาน์ เตอร์ เซอร์ วิส

68,941

56,687

68,941

56,687

ลู กหนี้ อื่ นสุ ทธิ

46,046

11,516

46,555

11,516

เงิ นทดรองจ่ ายแทนลู กค้ า

41,122

42,474

41,122

42,474

อื่ น ๆ

29,402

6,153

34,727

5,495

544,943

467,056

550,088

466,379

สิ ทธิ การเช่ ารอตั ดบั ญชี
รายได้ ค่าธรรมเนี ยมค้ างรั บ

วั สดุสิ้ นเปลื อง
เงิ นมั ดจ�ำและเงิ นประกั น
ลู กหนี้ กรมสรรพากร

รวม

20.

เงิิ นรัั บฝาก
20.1

จำำ �แนกตามประเภทเงิิ นรัั บฝาก
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
กระแสรายวัั น

73,725

83,911

180,495

215,152

ออมทรัั พย์์

17,432,069

18,619,920

17,441,705

18,619,930

จ่่ ายคืืนเมื่่� อสิ้้� นระยะเวลา

47,004,268

28,489,664

47,004,268

28,489,664

รวม

64,510,062

47,193,495

64,626,468

47,324,746

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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20.2

จำำ �แนกตามสกุุลเงิิ นและถิ่่� นที่่� อยู่่�ของผู้้� ฝาก
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

ในประเทศ

2562
ในประเทศ

(พัั นบาท)
เงิิ นบาท

64,510,062

47,193,495

64,626,468

47,324,746

รวม

64,510,062

47,193,495

64,626,468

47,324,746

21.

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น (หนี้้�สิิ น)
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(พั นบาท)

ในประเทศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย

1,329,058

-

สถาบั นการเงิ นเฉพาะกิ จ

3,729,788

206,188

616,768

928,933

5,675,614

1,135,121

สถาบั นการเงิ นอื่ น
รวมในประเทศ

22.

ประมาณการหนี้้�สิิ น
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
ประมาณการหนี้ สิ นส�ำหรั บผลประโยชน์ หลั งออกจากงาน

136,462

112,687

136,021

112,687

13,396

13,052

13,396

13,052

19,178

-

19,178

-

169,036

125,739

168,595

125,739

ประมาณการหนี้้� สิิ นค่่ ารื้้� อถอนสิิ นทรัั พย์์ บนส่่ วนปรัั บปรุุง
อาคารเช่่ า
ค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้้� นของภาระ
ผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อและสัั ญญาค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ น
รวม
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ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารมีี ฐานะเปิิ ดต่่ อความเสี่่�ยงด้้ านเครดิิ ตของภาระผูู กพัั นวงเงิิ นสิิ นเชื่่� อ และสัั ญญา
ค้ำำ� �ประกัั นทางการเงิิ นรวม 41.78 ล้้ านบาท

ประมาณการหนี้้�สิิ นสำำ �หรัั บผลประโยชน์์ หลัั งออกจากงาน
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิ น
ประมาณการหนี้ สิ น
ผลประโยชน์์ หลัั งออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้

136,462

112,687

136,021

112,687

รวม

136,462

112,687

136,021

112,687

งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พัั นบาท)
งบกำำ �ไรขาดทุุนและกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น
รัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืื อขาดทุุน
ผลประโยชน์์ หลัั งออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้
รวม

39,884

42,730

39,443

42,730

39,884

42,730

39,443

42,730

รัั บรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น
กำำ �ไรจากการประมาณการตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์
ประกัั นภัั ยที่่� รัับรู้้� ในระหว่่ างปีี

(5,739)

(299)

(5,739)

(299)

กลุ่่� มธนาคารจัั ดการโครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ � หนดไว้้ ตามข้้ อกำำ � หนดของพระราชบัั ญญัั ติิ คุ้้� มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
ในการให้้ ผลประโยชน์์ เมื่่� อเกษีี ยณแก่่ พนัั กงานตามสิิ ทธิิ และอายุุงาน

โครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ มีี ความเสี่่�ยงจากการประมาณตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ย ได้้ แก่่ ความเสี่่�ยงของช่่ วงชีีวิิ ต
ความเสี่่�ยงจากอัั ตราดอกเบี้้� ย และความเสี่่�ยงจากตลาด (เงิิ นลงทุุน)
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มููลค่่ าปัั จจุุบัั นของภาระผููกพัั นของโครงการผลประโยชน์์
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
ณ วั นที่ 1 มกราคม

112,687

77,199

112,687

77,199

ต้ นทุ นบริ การปั จจุ บั น

38,248

36,351

37,810

36,351

ต้ นทุ นบริ การในอดีต

-

4,580

-

4,580

1,636

1,799

1,633

1,799

39,884

42,730

39,443

42,730

รัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืื อขาดทุุน

ดอกเบี้ ยจากภาระผู กพั น

รัั บรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น
ก�ำไรจากการประมาณตามหลั กคณิ ตศาสตร์ ประกั นภั ย

(5,739)

(299)

(5,739)

(299)

(5,739)

(299)

(5,739)

(299)

(10,370)

(6,943)

(10,370)

(6,943)

(10,370)

(6,943)

(10,370)

(6,943)

อื่่� น ๆ
ผลประโยชน์ จ่ าย

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

136,462

112,687

136,021

112,687

(กำำ �ไร) ขาดทุุนจากการประมาณตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ยที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นเกิิ ดขึ้้� นจาก
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(พั นบาท)

ข้ อสมมติ ด้านประชากรศาสตร์
ข้ อสมมติ ทางการเงิ น
การปรั บปรุ งจากประสบการณ์
รวม
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(8,466)

9,788

3,057

6,783

(330)

(16,870)

(5,739)

(299)

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ข้้ อสมมติิ ในการประมาณตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ย
ข้้ อสมมติิ หลัั กในการประมาณตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ย ณ วัั นที่่� รายงาน (แสดงโดยวิิ ธีีถััวเฉลี่่� ยถ่่ วงน้ำำ� �หนัั ก) ได้้ แก่่
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(ร้ อยละ)

อั ตราคิ ดลด

1.16

1.45

อั ตราการขึ้นเงิ นเดือนในอนาคต

5.00

5.00

ข้้ อสมมติิ ฐานเกี่่� ยวกัั บอัั ตรามรณะในอนาคตถืือตามข้้ อมูู ลทางสถิิ ติิที่่�เผยแพร่่ ทั่่� วไปและตารางมรณะ
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 ระยะเวลาถัั วเฉลี่่� ยถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กของภาระผูู กพัั นผลประโยชน์์ ที่่� กำำ�หนดไว้้ คืือ 7.76 ปีี (2562: 7.91 ปีี )

การวิิ เคราะห์์ ความอ่่ อนไหว
การเปลี่่� ยนแปลงในแต่่ ละข้้ อสมมติิ ที่่�เกี่่� ยวข้้ องในการประมาณตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ยที่่� อาจเป็็ นไปได้้ อย่่ างสมเหตุุสมผล
ณ วัั นที่่� รายงานโดยถืือว่่ าข้้ อสมมติิ อื่่�น ๆ คงที่่� จะมีีผลกระทบต่่ อภาระผูู กพัั นของโครงการผลประโยชน์์ เป็็ นจำำ �นวนเงิิ นดัั งต่่ อไปนี้้�
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2563
อั ตราคิ ดลด (เปลี่ ยนแปลงร้ อยละ 1)

(9,758)

อั ตราการขึ้นเงิ นเดือนในอนาคต (เปลี่ ยนแปลงร้ อยละ 1)

11,004

(9,680)

10,908

9,821

(8,908)

9,729

(8,832)

(8,195)

9,254

(8,195)

9,254

8,326

(7,541)

8,326

(7,541)

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562
อั ตราคิ ดลด (เปลี่ ยนแปลงร้ อยละ 1)
อั ตราการขึ้นเงิ นเดือนในอนาคต (เปลี่ ยนแปลงร้ อยละ 1)

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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23.

หนี้้�สิิ นอื่่� น
งบการเงิิ นรวม
หมายเหตุ

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
หนี้ สิ นจากสั ญญาเช่ า

32

814,231

-

814,231

-

ภาษี มู ลค่ าเพิ่ มค้ างจ่ าย

3,953

6,455

3,882

6,455

เจ้ าหนี้ อื่ นค่ าซื้อทรั พย์ สิน

7,646

1,277

3,663

1,277

201,113

169,483

201,113

169,483

39,976

41,413

35,520

41,054

572,417

499,836

569,964

498,579

ภาษี เงิ นได้ หัก ณ ที่จ่ ายค้ างจ่ าย

22,471

18,851

22,299

18,644

ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะค้ างจ่ าย

20,454

17,142

20,454

17,142

210,734

194,492

210,734

194,492

26,918

29,482

26,918

29,482

1,919,913

978,431

1,908,778

976,608

ดอกเบี้ ยจ่ ายค้ างจ่ าย
เจ้ าหนี้ อื่ น
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

ภาษี นิ ติ บุคคลค้ างจ่ าย
อื่ น ๆ
รวม

24.

เงิิ นรัั บล่่ วงหน้้าจากธุุรกรรมอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์
ตามประกาศ ธปท. ที่่� สนช. 7/2561 ลงวัั นที่่� 16 เมษายน 2561 เรื่่� อง หลัั กเกณฑ์์ การประกอบธุุรกิิ จบริิ การเงิิ นอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์

และประกาศ ธปท. ที่่� สนช. 2/2562 ลงวัั นที่่� 20 ธัั นวาคม 2562 เรื่่� อง หลัั กเกณฑ์์ การประกอบธุุรกิิ จบริิ การโอนเงิิ นด้้ วยวิิ ธีี การ

ทางอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ กำำ �หนดให้้ กลุ่่� มธนาคารเปิิ ดเผยเงิิ นรัั บล่่ วงหน้้ าจากธุุรกรรมอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ ทั้้� งนี้้� ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

กลุ่่� มธนาคารมีีเงิิ นรัั บล่่ วงหน้้ าจากธุุรกรรมการบริิ การเงิิ นอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์ จำำ �นวน 8.0 ล้้ านบาท และไม่่ มีี เงิิ นรัั บล่่ วงหน้้ าจากธุุรกรรม
บริิ การโอนเงิิ นด้้ วยวิิ ธีี การอิิ เล็็ กทรอนิิ กส์์
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25.

การหัั กกลบสิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ นและหนี้้�สิิ นทางการเงิิ น
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563
มูู ลค่่ าที่่� ไม่่ ได้้ นำำ�มาหัั กกลบใน
งบแสดงฐานะการเงิิ น

มูู ลค่่ าขั้้� นต้้ น

มูู ลค่่ า
ที่่� นำำ�มาหัั กกลบ
ในงบแสดง
ฐานะการเงิิ น

มูู ลค่่ าสุุ ทธิิ
ที่่� แสดง
ในงบแสดง
ฐานะการเงิิ น

มูู ลค่่ าหัั กกลบ
ตามสัั ญญา
ที่่� ไม่่ เข้้ าเงื่่� อนไข
ตามมาตรฐาน
การบัั ญชีี

มูู ลค่่ า
หลัั กประกัั น
ทางการเงิิ น
ที่่� เกี่่� ยวข้้ อง

มูู ลค่่ าสุุ ทธิิ

(พัั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น
ธุุรกรรมซื้้� อหลัั กทรัั พย์์
โดยมีีสัั ญญาว่่ าจะขายคืืน
รวม

6,000,000

-

6,000,000

-

6,057,862

-

6,000,000

-

6,000,000

-

6,057,862

-

การกระทบยอดมูู ลค่่ าสุุ ทธิิ ที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิ นกัั บรายการในงบแสดงฐานะการเงิิ น มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและงบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563

ประเภทของ
เครื่่� องมืือทางการเงิิ น

มูู ลค่่ าสุุ ทธิิ ที่่�แสดง
ในงบแสดง
ฐานะการเงิิ น

รายการ
ในงบแสดง
ฐานะการเงิิ น

มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของ
รายการในงบแสดง
มูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของ
ฐานะการเงิิ น
รายการในงบแสดง ที่่� ไม่่ ได้้ อยู่่� ในเงื่่� อนไข
หมายเหตุุ
ฐานะการเงิิ น
การหัั กกลบ

(พัั นบาท)

(พัั นบาท)

สิิ นทรัั พย์์ทางการเงิิ น

ธุุรกรรมซื้้� อหลัั กทรัั พย์์
โดยมีีสัั ญญาว่่ าจะขายคืืน
รวม

รายงานประจำำ �ปีี 2563

6,000,000

รายการระหว่่ าง
ธนาคารและ
ตลาดเงิิ น
(สิิ นทรัั พย์์ )

6,000,000
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7,521,365

1,521,365

7,521,365

1,521,365

26.

การจ่่ ายโดยใช้้หุ้้� นเป็็ นเกณฑ์์
การให้้สิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้� น
ธนาคารมอบสิิ ทธิิ ในการได้้ รัับหุ้้�นของธนาคารให้้ กัับผู้้�บริิ หารระดัั บสูู งบางท่่ าน
ในการประชุุมวิิ สามัั ญของผู้้�ถืือหุ้้�นของธนาคารเมื่่� อวัั นที่่� 22 มีีนาคม 2562 ที่่� ประชุุมมีีมติิ อนุุมัั ติิการปรัั บปรุุงเงื่่� อนไขใบสำำ �คัั ญ
แสดงสิิ ทธิิ ที่่�ออกครั้้� งที่่� 1 ในการประชุุมสามัั ญของผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่� อวัั นที่่� 27 มีีนาคม 2557 และครั้้� งที่่� 2 ในการประชุุมวิิ สามัั ญของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเมื่่� อวัั นที่่� 28 กุุมภาพัั นธ์์ 2560 ซึ่่� งมีีจำำ �นวนรวมทั้้� งสิ้้� น 15.625 ล้้ านหน่่ วย อัั ตราการใช้้ สิิทธิิ 1 หน่่ วย ต่่ อ 1 หุ้้�นสามัั ญ

ที่่� ราคาใช้้ สิิทธิิ 10 บาท ต่่ อ 1 หุ้้�นสามัั ญ โดยปรัั บปรุุงวัั นหมดอายุุการใช้้ สิิทธิิ จากวัั นที่่� 27 มีีนาคม 2562 เป็็ นวัั นที่่� 31 มีีนาคม
2565 มูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมส่่ วนเพิ่่� มที่่� ให้้ แต่่ ละหน่่ วยเท่่ ากัั บ 0.89 บาท

ผู้้�บริิ หารใช้้ วิิธีี ไบโนเมีียล (Binomial Valuation Model) ในการประมาณมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมโดยใช้้ ผู้้� เชี่่� ยวชาญ ราคาเฉลี่่� ยถ่่ วงน้ำำ� �หนัั ก
ของมูู ลค่่ าสิิ ทธิิ ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2561 คืือ 3.44 บาทต่่ อหน่่ วย ธนาคารคาดว่่ าไม่่ มีี ผลกระทบที่่� เป็็ นสาระสำำ �คัั ญจากการใช้้

ข้้ อมูู ล ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2561 ในการวัั ดมููลค่่ าเมื่่� อเปรีียบเทีียบกัั บวัั นที่่� ปรัั บปรุุง อัั ตราผลตอบแทนที่่� ไม่่ มีี ความเสี่่�ยงคำำ �นวณจาก
อัั ตราผลตอบแทนของพัั นธบัั ตรรัั ฐบาลที่่� ไม่่ มีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่� มีี อายุุคงเหลืือเท่่ ากัั บอายุุที่่� คาดการณ์์ ของสิิ ทธิิ ค่่ าการคาดการณ์์

ความผัั นผวนประมาณการโดยพิิ จารณาหลายปัั จจัั ย รวมถึึ งความผัั นผวนในอดีี ตของผู้้� อยู่่� ในธุุรกิิ จและเป็็ นบริิ ษัั ทมหาชน

ในตลาดหลัั กทรัั พย์์ แห่่ งประเทศไทยในช่่ วงเวลาที่่� เทีียบเคีียงได้้ กัับอายุุคาดการณ์์ ของสิิ ทธิิ สมมติิ ฐานของอัั ตราผลตอบแทนจาก
เงิิ นปัั นผล คืือ ร้้ อยละ 0 ทั้้� งนี้้� ได้้ รวมผลกระทบของการใช้้ สิิทธิิ ก่่อนครบกำำ �หนด (Early Exercise) แล้้ ว

รายการเคลื่่� อนไหวของจำำ �นวนสิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้�นที่่� คงเหลืือ และราคาใช้้ สิิทธิิ ถััวเฉลี่่� ยถ่่ วงน้ำำ� �หนัั กที่่� เกี่่� ยวข้้ องแสดงได้้ ดัังนี้้�
ราคาใช้้ สิิทธิิ ถััวเฉลี่่� ย
(บาท/หน่่ วย)

จำำ �นวนหน่่ วย
(ล้้ านหน่่ วย)

ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2562

10

15.625

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

10

15.625

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

10

15.625

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 สิิ ทธิิ ซื้้� อหุ้้�นคงเหลืือมีีวัั นหมดอายุุการใช้้ สิิทธิิ และราคาใช้้ สิิทธิิ ดัังนี้้�
ราคาใช้้ สิิทธิิ
(บาทต่่ อหน่่ วย)

2563

2562
(ล้ านหน่ วย)

วั นหมดอายุ การใช้ สิทธิ
31 มี นาคม 2565

10

15.625

15.625

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 สิิ ทธิิ ในการซื้้� อหุ้้�นสามัั ญจำำ �นวน 15.625 ล้้ านหน่่ วย (2562: 15.625 ล้้ านหน่่ วย) มีีอายุุเหลืือ 1.25 ปีี
(2562: 2.25 ปีี )
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สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารไม่่ มีีค่่าใช้้ จ่่ายที่่� เกิิ ดจากการให้้ สิิทธิิ ซื้้� อหุ้้�นของธนาคาร
สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารมีีค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� เกิิ ดจากการให้้ สิิทธิิ ซื้้� อหุ้้�นของธนาคารเป็็ นจำำ �นวนเงิิ นทั้้� งสิ้้� น
14.37 ล้้ านบาท ซึ่่� งบัั นทึึกเป็็ นค่่ าใช้้ จ่่ายเกี่่� ยวกัั บพนัั กงานในกำำ �ไรหรืือขาดทุุนรวมและกำำ �ไรหรืือขาดทุุนเฉพาะธนาคาร

27.

สำำ �รอง
สำำ �รองประกอบด้้ วย

การจัั ดสรรกำำ �ไร และ/หรืื อกำำ �ไรสะสม
สำำ �รองตามกฎหมาย
ตามบทบัั ญญัั ติิแห่่ งพระราชบัั ญญัั ติิบริิ ษััทมหาชนจำำ �กััด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ธนาคารจะต้้ องจัั ดสรรทุุนสำำ �รอง (“สำำ �รองตาม
กฎหมาย”) อย่่ างน้้ อยร้้ อยละ 5 ของกำำ �ไรสุุ ทธิิ ประจำำ �ปีีหลัั งจากหัั กขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ ามีี) จนกว่่ าสำำ �รองดัั งกล่่ าวมีีจำำ �นวน
ไม่่ น้้อยกว่่ าร้้ อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียน เงิิ นสำำ �รองนี้้� จะนำำ �ไปจ่่ ายเป็็ นเงิิ นปัั นผลไม่่ ได้้

องค์์ ประกอบอื่่� นของส่่ วนของเจ้้าของ
ผลต่่ างจากการเปลี่่� ยนแปลงในมููลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่� วััดมูู ลค่่ าด้้วยมููลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น และตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้วัั ดมูู ลค่่ าด้้วยมููลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น

ผลต่่ างจากการเปลี่่� ยนแปลงในมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ที่่�วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

และตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมูู ลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นแสดงในส่่ วนของเจ้้ าของประกอบด้้ วย

ผลรวมการเปลี่่� ยนแปลงในมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมของเงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้� ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น
และตราสารทุุนที่่� กำำ�หนดให้้ วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�นและค่่ าเผื่่� อผลขาดทุุนด้้ านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ า

จะเกิิ ดขึ้้� นของตราสารหนี้้� ที่่� วััดมููลค่่ าด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น จนกระทั่่� งมีีการตัั ดรายการหรืือการจัั ด
ประเภทรายการใหม่่
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28.

สิิ นทรัั พย์์ที่่� มีีภาระผููกพัั นและข้้ อจำำ �กัั ด
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 กลุ่่� มธนาคารมีีเงิิ นลงทุุนในหลัั กทรัั พย์์ ที่่�ติิดภาระและมีีข้้ อจำำ �กััด มีีดัั งนี้้�
งบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
2563

2562
(พั นบาท)

เงิ นลงทุ นในหลั กทรั พย์
- ตราสารหนี้ เพื่ อเป็ นหลั กประกั นบริ หารสภาพคล่ อง (1)

2,052,530(2)

425,570

51

50

2,052,581

425,620

- วางค�้ำประกั นอื่ น ๆ
รวม
(1)

ธนาคารแห่่ งประเทศไทยกำำ �หนดให้้ กลุ่่� มธนาคารต้้ องดำำ �รงตราสารหนี้้� เพื่่� อเป็็ นหลัั กประกัั นสำำ �หรัั บการชำำ �ระดุุลสุุ ทธิิ และสำำ �หรัั บวงเงิิ นสภาพคล่่ องระหว่่ างวัั น

(2)

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 มูู ลค่่ าขั้้� นต่ำำ� �ที่่�กลุ่่� มธนาคารต้้ องดำำ �รงตราสารหนี้้� เพื่่� อเป็็ นหลัั กประกัั นบริิ หารสภาพคล่่ อง มีีจำำ �นวนไม่่ น้้อยกว่่ า 588.3 ล้้ านบาท

29.

หนี้้�สิิ นที่่� อาจเกิิ ดขึ้�้ นในภายหน้้า
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
ภาระผู กพั นอื่ น
- วงเงิ นเบิ กเกิ นบั ญชี ที่ลูกค้ ายั งไม่ ได้ ถอน

216,797

168,756

216,797

168,756

- การค�้ำประกั นอื่ น

151,758

174,919

151,758

174,919

17,013

10,371

13,116

10,371

253,270

230,143

234,261

206,802

638,838

584,189

615,932

560,848

- อื่ น ๆ
รายจ่ ายฝ่ ายทุ น
สั ญญาอื่ น ๆ
รวม
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30.

บุุคคลหรืื อกิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั น
ความสัั มพัั น ธ์์ ที่่�มีีกัั บบริิ ษััทย่่ อยได้้ เปิิ ดเผยไว้้ ในหมายเหตุุ ข้้ อ 12 บุุ คคลหรืือกิิ จการอื่่� นที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั นที่่� มีี รายการระหว่่ างกัั น
ที่่� มีีนััยสำำ �คัั ญกัั บกลุ่่� มธนาคารในระหว่่ างปีี มีีดัั งต่่ อไปนี้้�

ชื่่� อกิิ จการ/บุุคคล
ผู้้�บริิ หารสำำ �คัั ญ

ประเทศที่่�

จัั ดตั้้� ง/สัั ญชาติิ
ไทยและ

สัั ญชาติิ อื่่�น

ลัั กษณะความสัั มพัั นธ์์
บุุคคลที่่� มีีอำำ�นาจและความรัั บผิิ ดชอบในการวางแผน สั่่� งการ
และควบคุุ มกิิ จกรรมต่่ าง ๆ ของกิิ จการไม่่ ว่่ าทางตรงและ

ทางอ้้ อม ทั้้� งนี้้� รวมถึึงกรรมการของธนาคารและบริิ ษััทย่่ อย

(ไม่่ ว่่าจะทำำ �หน้้ าที่่� ในระดัั บบริิ หารหรืือไม่่ )
บริิ ษััท วีี.ซีี.สมบัั ติิ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทใหญ่่ ในลำำ �ดัับสูู งสุุดของธนาคาร

บริิ ษััท วีี เอ็็ น บีี โฮลดิ้้� ง จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทใหญ่่ ซึ่่� งถืือหุ้้�นธนาคารร้้ อยละ 59.97

บริิ ษััท ไทยประกัั นชีีวิิ ต จำำ �กััด (มหาชน)

ไทย

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ซึ่�่ งถืือหุ้้�นธนาคารเกิิ นร้้ อยละ 10

OCA Investment Holdings I Pte. Ltd.

สิิ งคโปร์์

ของทุุนที่่� ชำำ�ระแล้้ วของธนาคาร
ของทุุนชำำ �ระแล้้ วของธนาคาร

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ซึ่�่ งถืือหุ้้�นธนาคารเกิิ นร้้ อยละ 10 ของ

ทุุนชำำ �ระแล้้ วของธนาคาร (ภายหลัั งวัั นที่่� 8 กรกฎาคม 2562)

บริิ ษััท ไทยไมโคร ดิิ จิิทัั ล โซลูู ชั่่� นส์์ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทย่่ อย ซึ่่� งธนาคารถืือหุ้้�นร้้ อยละ 100

บริิ ษััท ไทยประกัั นสุุขภาพ จำำ �กััด (มหาชน)

ไทย

บริิ ษััทในกลุ่่� มกิิ จการเดีียวกัั น

บริิ ษััท ไทยไพบูู ลย์์ ประกัั นภัั ย จำำ �กััด (มหาชน)

ไทย

บริิ ษััทในกลุ่่� มกิิ จการเดีียวกัั น

บริิ ษััท โรงงานกระสอบ ปทุุมธานีี จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทในกลุ่่� มกิิ จการเดีียวกัั น

บริิ ษััท วีี.วรรณ แอสเสท จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทในกลุ่่� มกิิ จการเดีียวกัั น

บริิ ษััท ไชยวรรณ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทในกลุ่่� มกิิ จการเดีียวกัั น

บริิ ษััท ญาติิ สััมพัั นธ์์ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทในกลุ่่� มกิิ จการเดีียวกัั น

บริิ ษััท วีี. 73 จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท ซีี. 12 จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท ทุุนไชย จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท ไชยพี่่� น้้อง จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท สุุ โขทัั ย แอสเสท จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท ซีีเอ็็ นทีี ลิิ เคอร์์ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ
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สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

ชื่่� อกิิ จการ/บุุคคล

ประเทศที่่�

จัั ดตั้้� ง/สัั ญชาติิ

ลัั กษณะความสัั มพัั นธ์์

บริิ ษััท ท่่ าชัั ยศรีี จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท เปี่่� ยมอนัั นต์์ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท ซีี.แลงก์์ จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท สาครการสุุ รา จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

บริิ ษััท บ้้ านไทยเรีียลเอสเตท จำำ �กััด

ไทย

บริิ ษััทที่่� ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคารหรืือ

สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
สมาชิิ กในครอบครัั วที่่� ใกล้้ ชิิดเป็็ นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

นโยบายการกำำ �หนดราคาสำำ �หรัั บรายการแต่่ ละประเภทอธิิ บายได้้ ดัังต่่ อไปนี้้�
รายการ

นโยบายการกำำ �หนดราคา

ค่่ าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ย

อัั ตราที่่� คิิดกัับลูู กค้้ าทั่่� วไป

รายได้้ ค่่าธรรมเนีี ยมและบริิ การ

ราคาที่่� ตกลงกัั นตามสัั ญญา

รายได้้ จากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น

ราคาที่่� ตกลงกัั นตามสัั ญญา

ค่่ าใช้้ จ่่ายจากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น

ราคาที่่� ตกลงกัั นตามสัั ญญา
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รายการที่่� สำำ�คัั ญกัั บบุุคคลหรืือกิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั น สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวม

ส�ำหรั บปี สิ้ นสุดวั นที่ 31 ธั นวาคม

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
ค่่ าใช้้จ่่ ายดอกเบี้้�ย
บริ ษัทใหญ่

10

17

10

17

บริ ษัทย่ อย

-

-

215

286

ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่

1,344

1,129

1,344

1,129

กิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั นอื่ น

3,099

2,110

3,099

2,110

371

1,240

371

1,240

-

-

2,866

6,000

ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่

255,428

256,987

255,428

256,987

กิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั นอื่ น

219,243

159,895

219,243

159,895

บริ ษัทใหญ่

166

160

166

160

บริ ษัทย่ อย

-

-

6,499

480

-

-

1,092

-

7,558

7,845

7,558

7,845

31,313

30,741

31,313

30,741

ผู้ บริ หารส�ำคั ญของธนาคาร
รายได้้ค่่ าธรรมเนีี ยมและบริิ การ
บริ ษัทย่ อย

รายได้้จากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น

ค่่ าใช้้จ่่ ายจากการดำำ �เนิิ นงานอื่่� น
บริ ษัทย่ อย
ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่
กิ จการที่ เกี่ ยวข้ องกั นอื่ น

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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ยอดคงเหลืือกัั บบุุคคลหรืือกิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั น ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวม
2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พัั นบาท)
สิิ นทรัั พย์์อื่่� น
บริิ ษััทย่่ อย

-

-

11,351

-

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

11,969

39,710

11,969

39,710

กิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั นอื่่� น

23,066

21,285

23,066

21,285

บริิ ษััทใหญ่่

4,497

2,808

4,497

2,808

บริิ ษััทย่่ อย

-

-

116,406

131,251

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

315,619

612,772

315,619

612,772

กิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั นอื่่� น

296,724

150,257

296,724

150,257

96,005

88,881

96,005

88,881

-

-

9,902

-

18

36

18

36

กิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั นอื่่� น

910

120

910

120

ผู้้�บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคาร

455

333

455

333

เงิิ นรัั บฝาก

ผู้้�บริิ หารสำำ �คัั ญของธนาคาร
หนี้ สิ นอื่ น
บริิ ษััทย่่ อย
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

สัั ญญาสำำ �คัั ญที่่� ทำำ�กัั บกิิ จการที่่� เกี่่� ยวข้้ องกัั น
ธนาคารมีีสัั ญญาให้้ เช่่ าพื้้� นที่่� สำำ�นัั กงานแก่่ บริิ ษััทใหญ่่ และบริิ ษััทย่่ อย โดยสัั ญญามีีระยะเวลา 3 ปีี ธนาคารได้้ รัับค่่ าเช่่ าตามที่่� ระบุุ
ไว้้ ในสัั ญญา

ธนาคารมีีสัั ญญาให้้ บริิ การแก่่ บริิ ษััทใหญ่่ และบริิ ษััทย่่ อย ขอบเขตการให้้ บริิ การประกอบด้้ วยงานบัั ญชีี งานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
งานทรัั พยากรมนุุษย์์ งานกำำ �กัับและตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย งานบริิ หารความเสี่่�ยงด้้ านปฏิิ บัั ติิ การ งานปฏิิ บัั ติิ การ

งานธุุรการ งานวิิ เคราะห์์ การเงิิ นและการวางแผนกลยุุทธ์์ และงานพัั ฒนาผลิิ ตภัั ณฑ์์ และพัั ฒนาผลิิ ตภัั ณฑ์์ ดิิจิิทัั ล ธนาคารได้้ รัับ
ค่่ าบริิ การตามที่่� ระบุุไว้้ ในสัั ญญา
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31.

ผลประโยชน์์ อื่่� นที่่� จ่่ายแก่่ กรรมการและผู้้� มีีอำำ�นาจในการจัั ดการ
ค่่ าใช้้ จ่่ายผลตอบแทนแก่่ ผู้้� บริิ หารสำำ �คัั ญสำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้้ ดัังต่่ อไปนี้้�
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

2562
(พัั นบาท)

ผลประโยชน์์ ระยะสั้้� น
ผลประโยชน์ หลั งออกจากงาน

200,321

164,210

11,115

7,345

-

14,371

211,436

185,926

ส�ำรองการจ่ ายโดยใช้ หุ้ นเป็ นเกณฑ์
รวม

32.

สัั ญญาเช่่ า
32.1	สัั ญญาด้้านผู้้� เช่่ า
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 กลุ่่� มธนาคารมีีสัั ญญาเช่่ าอาคาร พื้้� นที่่� สำำ�นัั กงาน และยานพาหนะหลายฉบัั บกัั บบริิ ษััทในประเทศและ

บุุคคลอื่่� น โดยมีีระยะเวลาเช่่ า 0.5 - 19 ปีี (2562: 0.5 - 19 ปีี ) กลุ่่� มธนาคารมีีสิิ ทธิิ ต่่อสัั ญญาเช่่ าเมื่่� อสิ้้� นสุุดสัั ญญา

สิิ ทธิิ เลืือกในการขยายอายุุสัั ญญาเช่่ าและสิิ ทธิิ เลืือกในการยกเลิิ กสัั ญญาเช่่ าได้้ รวมอยู่่� ในมูู ลค่่ าตามบัั ญชีีของสิิ นทรัั พย์์ สิิทธิิ การใช้้
และหนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าแล้้ ว

สิิ นทรัั พย์์สิิทธิิ การใช้้
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะธนาคาร
อาคารและ
พื้้� นที่่� สำำ�นัั กงาน

ยานพาหนะ

รวม

(พัั นบาท)
ณ วัั นที่่� 1 มกราคม 2563

675,707

31,941

707,648

เพิ่่� มขึ้้� น

388,445

7,271

395,716

ค่่ าเสื่่�อมราคาระหว่่ างปีี

(131,071)

(13,134)

(144,205)

ตัั ดจำำ�หน่่ าย

(141,772)

(6,622)

(148,394)

ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563

รายงานประจำำ �ปีี 2563

791,309
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19,456

810,765

หนี้้�สิิ นตามสัั ญญาเช่่ า
หนี้้� สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าวิิ เคราะห์์ ตามระยะเวลาการครบกำำ �หนดของสัั ญญาโดยไม่่ คิิดลด ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 มีีดัั งนี้้�
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร
2563
(พัั นบาท)
ไม่่ เกิิ น 1 ปีี

154,089

1 ปีี ถึึง 5 ปีี

429,331

มากกว่่ า 5 ปีี

307,342

รวมหนี้้�สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าโดยไม่่ คิิดลด

890,762

หนี้้�สิิ นตามสัั ญญาเช่่ าที่่� รวมอยู่่� ในงบแสดงฐานะการเงิิ น

814,231

จำำ �นวนเงิิ นขั้้� นต่ำำ� �ที่่�ต้้องจ่่ ายในอนาคตทั้้� งสิ้้� น
ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2562 จำำ �นวนเงิิ นขั้้� นต่ำำ� �ที่่�ต้้องจ่่ ายในอนาคตทั้้� งสิ้้� นภายใต้้ สััญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงานที่่� บอกเลิิ กไม่่ ได้้ มีีดัั งนี้้�

งบการเงิิ นรวม

งบการเงิิ น
เฉพาะธนาคาร

2562
(พั นบาท)
ภายใน 1 ปี

133,523

127,996

มากกว่ า 1 ปี แต่ ไม่ เกิ น 5 ปี

140,273

122,459

1,152

1,152

274,948

251,607

มากกว่ า 5 ปี
รวม
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รัั บรู้้� ในกำำ �ไรหรืือขาดทุุน
งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
166

รายได้ ค่าเช่ าช่ วง

-

665

640

ค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ สิทธิ การใช้
(131,071)

-

(131,071)

-

- ยานพาหนะ

(13,134)

-

(13,134)

-

ดอกเบี้ ยจ่ ายจากหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า

(18,616)

-

(18,616)

-

ค่ าใช้ จ่ายที่ เกี่ ยวกั บสั ญญาเช่ าระยะสั้ น

(130)

-

(130)

-

- อาคารและพื้ นที่ ส�ำนั กงาน

ค่ าใช้ จ่ายตามสั ญญาเช่ าด�ำเนิ นงาน

-

(142,848)

-

(142,848)

32.2	สัั ญญาด้้านผู้้� ให้้เช่่ า

สัั ญญาเช่่ าดำำ �เนิิ นงาน
ธนาคารมีีสัั ญญาให้้ เช่่ าพื้้� นที่่� สำำ�นัั กงานแก่่ บริิ ษััทใหญ่่ และบริิ ษััทย่่ อย ตามที่่� เปิิ ดเผยไว้้ ในหมายเหตุุข้้ อ 30
ตารางต่่ อไปนี้้� แสดงการวิิ เคราะห์์ การครบกำำ �หนดของการรัั บชำำ �ระตามสัั ญญาเช่่ าโดยไม่่ คิิดลด ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม 2563 และ
2562

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ น
เฉพาะธนาคาร

2563
(พั นบาท)
ส่ วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

166

665

รวม

166

665

งบการเงิิ นรวม

งบการเงิิ น
เฉพาะธนาคาร

2562
(พั นบาท)
ส่ วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

166

665

ส่ วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระเกิ นหนึ่งปี แต่ ไม่ เกิ นห้ าปี

166

665

รวม

332

1,330

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สัั ญญาเช่่ าเงิิ นทุุน (สัั ญญาเช่่ าการเงิิ น)
สัั ญญาเช่่ าที่่� ถููกจัั ดประเภทเป็็ นสัั ญญาเช่่ าเงิิ นทุุน (สัั ญญาเช่่ าการเงิิ น) ได้้ แก่่ สัั ญญาเช่่ าซื้้� อ ตามที่่� เปิิ ดเผยไว้้ ในหมายเหตุุ 13.6

33.

ฐานะและผลการดำำ �เนิิ นงานที่่� สำำ�คัั ญจำำ �แนกตามธุุรกรรมในประเทศและต่่ างประเทศ
กลุ่่� มธนาคารดำำ �เนิิ นธุุรกิิ จหลัั กในส่่ วนงานเดีียว คืือ การประกอบธุุรกิิ จธนาคาร โดยมีีธุุรกรรมในประเทศไทยเท่่ านั้้� น ดัั งนั้้� น รายได้้

ค่่ าใช้้ จ่่าย กำำ �ไร สิิ นทรัั พย์์ และหนี้้� สิิ น โดยส่่ วนใหญ่่ ตามที่่� แสดงไว้้ ในงบการเงิิ นจึึงเกี่่� ยวข้้ องกัั บส่่ วนงานธุุรกิิ จและส่่ วนงานภูู มิิศาสตร์์
ตามที่่� กล่่ าวไว้้

34.

รายได้้ดอกเบี้้�ย
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

2562
(พัั นบาท)

รายการระหว่่ างธนาคารและตลาดเงิิ น

35,983

77,625

เงิิ นลงทุุนในตราสารหนี้้�

22,824

25,403

7,284,849

5,626,151

136,882

138,445

7,480,538

5,867,624

เงิิ นให้้ สิินเชื่่� อแก่่ ลููกหนี้้�
การให้้ เช่่ าซื้้� อ
รวม

35.

ค่่ าใช้้จ่่ ายดอกเบี้้�ย
งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พั นบาท)
เงิ นรั บฝาก
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น
เงิ นน�ำส่ งสถาบั นคุ้ มครองเงิ นฝากและ ธปท.
รวม

200

963,929

808,339

964,145

808,624

7,131

3,330

7,131

3,330

138,614

211,736

138,614

211,736

1,109,674

1,023,405

1,109,890

1,023,690

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

36.

รายได้้ค่่ าธรรมเนีี ยมและบริิ การสุุ ทธิิ
งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

งบการเงิิ นเฉพาะกิิ จการ

2562

2563

2562

(พั นบาท)
รายได้้ค่่ าธรรมเนีี ยมและบริิ การ
- การรัั บรอง รัั บอาวัั ล และการค้ำำ� �ประกัั น

1,673

2,381

1,673

2,381

33,800

64,087

33,800

64,087

346,410

340,187

346,410

340,187

21,170

11,898

23,961

11,898

403,053

418,553

405,844

418,553

(11,168)

(11,213)

(11,685)

(11,213)

(298,921)

(198,417)

(298,921)

(198,417)

- ค่่ าใช้้ จ่่ายในการดำำ �เนิิ นคดีี

(17,087)

(15,533)

(17,087)

(15,533)

- ค่่ าใช้้ จ่่ายในการติิ ดตามหนี้้�

(36,137)

(25,864)

(36,137)

(25,864)

- อื่่� น ๆ

(29,553)

(21,209)

(30,005)

(21,209)

(392,866)

(272,236)

(393,835)

(272,236)

- ค่่ าธรรมเนีี ยมจัั ดการ
- ค่่ านายหน้้ า
- อื่่� น ๆ
รวม
ค่่ าใช้้จ่่ ายค่่ าธรรมเนีี ยมและบริิ การ
- ค่่ าธรรมเนีี ยมและบริิ การเกี่่� ยวกัั บบัั ตรเอทีีเอ็็ ม
- ค่่ าธรรมเนีี ยมการค้ำำ� �ประกัั นเงิิ นให้้ สิินเชื่่� อ

รวม
สุุ ทธิิ

รายงานประจำำ �ปีี 2563

10,187

201

146,317

12,009

146,317

37.

(ขาดทุุน) กำำ �ไรสุุ ทธิิ จากเงิิ นลงทุุน

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
(พัั นบาท)

ขาดทุุนจากการตัั ดรายการ
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านก�ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น

(61)

รวม

(61)

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2562
(พัั นบาท)

กำำ �ไรจากการขาย
เงิ นลงทุ นเผื่ อขาย

623

รวม

623

38.

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ นและหนี้้� สูู ญ หนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ และขาดทุุนจากการด้้อยค่่ า
งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

ส�ำหรั บปี สิ้ นสุดวั นที่ 31 ธั นวาคม

2563
(พัั นบาท)

ผลขาดทุุนด้้านเครดิิ ตที่่� คาดว่่ าจะเกิิ ดขึ้�้ น
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ วัดมู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่ านก�ำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บ

39,435
1,668,857

สิ นทรั พย์ ทางการเงิ นอื่ น

1,112

ภาระผู กพั นวงเงิ นสิ นเชื่ อและสั ญญาค�้ำประกั นทางการเงิ น

19,060

อื่ น ๆ

9,303

รวม

1,737,767

202

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นรวมและ
งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2562
(พัั นบาท)

หนี้้�สูู ญและหนี้้� สงสัั ยจะสูู ญ
- เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้

1,257,857

- ลู กหนี้ อื่ น

9,021

ขาดทุ นจากการปรั บมู ลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี้

8,905

กลั บรายการค่ าเผื่ อการปรั บมู ลค่ าจากการปรั บโครงสร้ างหนี้ของลู กหนี้ ที่ โอนขาย

(22,121)

รวม

1,253,662

39.

ภาษีี เงิิ นได้้
ภาษีี เงิิ นได้้ที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไรหรืื อขาดทุุน
งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

หมายเหตุุ

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

306,360

262,921

(พัั นบาท)
ภาษีี เงิิ นได้้ของปีี ปัั จจุุบัั น
ส�ำหรั บปี ปั จจุ บั น

306,360

ภาษี ปี ก่ อน ๆ ที่ บันทึ กสู งไป

(288)
306,072

262,921
(288)
262,633

(288)
306,072

(288)
262,633

ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี
การเปลี่ ยนแปลงของผลต่ างชั่ วคราว

18

(114,141)

รวม

รายงานประจำำ �ปีี 2563

191,931

203

(84,853)
177,780

(114,053)
192,019

(84,999)
177,634

ภาษีี เงิิ นได้้ที่่� รัับรู้้� ในกำำ �ไรขาดทุุนเบ็็ ดเสร็็ จอื่่� น
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
ก่ อนภาษี
เงิ นได้

2562

ค่ าใช้ จ่าย
ภาษี เงิ นได้

สุ ทธิ จาก
ภาษี เงิ นได้

ก่ อนภาษี
เงิ นได้

ค่ าใช้ จ่าย
ภาษี เงิ นได้

สุ ทธิ จาก
ภาษี เงิ นได้

(พั นบาท)
สิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ า
ด้้ วยมูู ลค่่ ายุุติิ ธรรมผ่่ านกำำ �ไรขาดทุุน
เบ็็ ดเสร็็ จอื่่�น

2,092

(418)

1,674

-

-

-

-

1,365

(273)

1,092

เงิิ นลงทุุนเผื่่� อขาย

-

-

กำำ �ไรจากการประมาณ
ตามหลัั กคณิิ ตศาสตร์์ ประกัั นภัั ย

5,739

(1,148)

4,591

299

(60)

239

รวม

7,831

(1,566)

6,265

1,664

(333)

1,331

การกระทบยอดเพื่่� อหาอัั ตราภาษีี ที่่� แท้้จริิ ง
งบการเงิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
อัั ตราภาษีี
(ร้้ อยละ)

กำำ �ไรก่่ อนภาษีี เงิิ นได้้

2562
(พัั นบาท)

อัั ตราภาษีี
(ร้้ อยละ)

1,564,777

จำำ �นวนภาษีี ตามอัั ตราภาษีี เงิิ นได้้

20.00

ผลกระทบทางภาษีีของรายได้้ และค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� ไม่่ ถืื อเป็็ น
รายได้้ หรืือค่่ าใช้้ จ่่ายทางภาษีีสุุ ทธิิ

312,955

888,232
20.00

(120,736)

ภาษีีปีีก่่ อน ๆ ที่่� บัันทึึกสูู งไป
12.26

204

191,931

177,646
422

(288)

รวม

(พัั นบาท)

(288)
20.02

177,780

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563
อัั ตราภาษีี
(ร้้ อยละ)

2562
อัั ตราภาษีี
(ร้้ อยละ)

(พัั นบาท)

ก�ำไรก่ อนภาษี เงิ นได้

1,591,586

จ�ำนวนภาษี ตามอั ตราภาษี เงิ นได้

20.00

12.06

20.00

179,750

(126,010)

(1,828)

(288)

(288)

ภาษี ปี ก่ อน ๆ ที่ บันทึ กสู งไป
รวม

898,752

318,317

ผลกระทบทางภาษีีของรายได้้ และค่่ าใช้้ จ่่ายที่่� ไม่่ ถืื อเป็็ น
รายได้้ หรืือค่่ าใช้้ จ่่ายทางภาษีีสุุ ทธิิ

(พัั นบาท)

192,019

19.77

177,634

40.

กำำ �ไรต่่ อหุ้้� น
งบการเงิิ นรวม

สำำ �หรัั บปีี สิ้้� นสุุดวัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

2563

งบการเงิิ นเฉพาะธนาคาร

2562

2563

2562

(พัั นบาท)
กำำ �ไรที่่� เป็็ นส่่ วนของผู้้� ถืือหุ้้� นสามัั ญของธนาคาร
(ขั้้�นพื้้�นฐานและปรัั บลด)

1,372,846

710,452

1,399,567

721,118

500,000

500,000

500,000

500,000

15,625

15,625

15,625

15,625

515,625

515,625

515,625

515,625

กำำ �ไรต่่ อหุ้้� น (ขั้้�นพื้้�นฐาน) (บาท)

2.75

1.42

2.80

1.44

กำำ �ไรต่่ อหุ้้� น (ปรัั บลด) (บาท)

2.66

1.38

2.71

1.40

จำำ �นวนหุ้้� นสามัั ญที่่� ออกจำำ �หน่่ายแล้้ว
จำำ �นวนหุ้้� นสามัั ญ (ขั้้�นพื้้�นฐาน) ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม
ผลกระทบจากการออกสิิ ทธิิ เลืือกซื้้� อหุ้้�น
จำำ �นวนหุ้้� นสามัั ญ (ปรัั บลด) ณ วัั นที่่� 31 ธัั นวาคม

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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41.

เหตุุการณ์์ ภายหลัั งรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุุมวิิ สามัั ญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้� งที่่� 1/2564 เมื่่� อวัั นที่่� 11 มกราคม 2564 ที่่� ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ มีี มติิ ดัังต่่ อไปนี้้�
1.

2.
3.

อนุุมัั ติิการออกและเสนอขายตราสารหนี้้� ประเภทด้้ อยสิิ ทธิิ และไม่่ มีีผู้้� แทนผู้้�ถืือตราสาร (Perpetual Bond) เพื่่� อนัั บเป็็ นเงิิ น

กองทุุนชั้้� นที่่� 1 ของกลุ่่� มธนาคาร เป็็ นจำำ �นวนเงิิ น 1,150 ล้้ านบาท อัั ตราดอกเบี้้� ยร้้ อยละ 5.00 ต่่ อปีี โดยออกจำำ �หน่่ ายแก่่
นัั กลงทุุนโดยเฉพาะเจาะจง (นัั กลงทุุนสถาบัั น นัั กลงทุุนรายใหญ่่ และนัั กลงทุุนที่่� มีี ความสัั มพัั นธ์์ เกี่่� ยวข้้ องกัั บกลุ่่� มธนาคาร)

อนุุมัั ติิการออกและเสนอขายใบสำำ �คัั ญแสดงสิิ ทธิิ ในการซื้้� อหุ้้�นสามัั ญ (Warrant) ของธนาคารแก่่ ผู้้�ถืื อตราสารหนี้้� ตามที่่�

กล่่ าวไว้้ ในข้้ อ 1 จำำ �นวน 74.75 ล้้ านหน่่ วย

อนุุมัั ติิการเพิ่่� มทุุนจดทะเบีียนของธนาคารเพื่่� อรองรัั บการใช้้ สิิทธิิ ซื้้� อหุ้้�นสามัั ญของใบสำำ �คัั ญแสดงสิิ ทธิิ ในการซื้้� อหุ้้�นสามัั ญ

จำำ �นวนเงิิ น 747.50 ล้้ านบาท จากทุุนจดทะเบีียนเดิิ มจำำ �นวนเงิิ น 5,156.25 ล้้ านบาท (จำำ �นวน 515.63 ล้้ านหุ้้�น มูู ลค่่ าหุ้้�นละ
10 บาท) เป็็ นทุุนจดทะเบีียนใหม่่ จำำ�นวนเงิิ น 5,903.75 ล้้ านบาท (จำำ �นวน 590.38 ล้้ านหุ้้�น มูู ลค่่ าหุ้้�นละ 10 บาท)

ในการประชุุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้้� งที่่� 3/2564 เมื่่� อวัั นที่่� 26 มีีนาคม 2564 ที่่� ประชุุมมีีมติิ ให้้ ธนาคารเข้้ าลงทุุนในหุ้้�นสามัั ญ

เพิ่่� มทุุนที่่� ออกใหม่่ ในบริิ ษััท ไทยไมโคร ดิิ จิิทััล โซลูู ชั่่� นส์์ จำำ �กััด ซึ่่� งเป็็ นบริิ ษััทย่่ อยของธนาคาร เป็็ นจำำ �นวนเงิิ นทั้้� งสิ้้� น 99,999,970 บาท
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ข้อมูลธนาคาร

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

ประเภทธุุ รกิิ จ

ผู้้� ส อบบัั ญชีี ของธนาคาร

ธนาคารพาณิิ ชย์์ เพื่่� อรายย่่ อย

ของผู้้� สอบบัั ญชีี และเสนอต่่ อคณะกรรมการธนาคารในการแต่่ งตั้้� ง

สถาบัั นการเงิิ นที่่� ทำำ�ธุุ รกรรมภายในขอบเขตใบอนุุ ญาตประกอบการ

ทุุ นจดทะเบีี ยนเริ่่� มแรก
ทุุ นจดทะเบีียน
ทุุ นชำำ �ระแล้้ ว

หุ้้�นสามัั ญที่่� ออกจำำ �หน่่ายและชำำ �ระแล้้ ว

หุ้้�นบุุ ริิมสิิ ทธิิ ที่่�ออกจำำ �หน่่ายและชำำ �ระแล้้ ว
มูู ลค่่าหุ้้�นที่่� ตราไว้้ หุ้้�นละ

ทุุ นจดทะเบีี ยนในปีี 2563
ทุุ นจดทะเบีียน
ทุุ นชำำ �ระแล้้ ว

หุ้้�นสามัั ญที่่� ออกจำำ �หน่่ายและชำำ �ระแล้้ ว

หุ้้�นบุุ ริิมสิิ ทธิิ ที่่�ออกจำำ �หน่่ายและชำำ �ระแล้้ ว
มูู ลค่่าหุ้้�นที่่� ตราไว้้ หุ้้�นละ

คณะกรรมการตรวจสอบพิิ จารณาคุุ ณสมบัั ติิและการปฏิิ บััติิงาน

ผู้้� สอบบัั ญชีี รวมถึึ งค่่าธรรมเนีี ยมการสอบบัั ญชีีเพื่่� อเสนอขออนุุ มัั ติิ
1,000,000,000 	บาท

จากที่่� ประชุุ มผู้้�ถืือหุ้้�นสามัั ญประจำำ �ปีี

1,000,000,000 บาท

สำำ �หรัั บรายชื่่� อผู้้�สอบบัั ญชีีที่่� เสนอเพื่่� อพิิ จารณาแต่่ งตั้้� งเป็็ นผู้้� สอบ

--- ไม่่ มีี ---

จากธนาคารแห่่ งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่่� ง ธปท. ได้้ มีีหนัั งสืื อที่่�

100,000,000		

หุ้้�น

10 	บาท

5,156,250,000		บาท

บัั ญชีีของธนาคาร จะต้้ องเป็็ นผู้้�สอบบัั ญชีีที่่� ได้้ รัั บความเห็็ นชอบ

ฝกก. 117/2561 เรื่่� อง การให้้ ความเห็็ นชอบผู้้�สอบบัั ญชีีฉบัั บลง
วัั นที่่� 12 มีี นาคม 2561 ให้้ ความเห็็ นชอบผู้้�สอบบัั ญชีีจากบริิ ษััท
เคพีีเอ็็ มจีี ภูู มิิ ไชย สอบบัั ญชีี จำำ �กััด จำำ �นวน 3 ท่่ าน ได้้ แก่่

5,000,000,000 	บาท

1. นางสาวอรพิิ นท์์ สิิ นถาวรกุุ ล ผู้้� สอบบัั ญชีีรัั บ อนุุ ญาต

--- ไม่่ มีี ---

2. นายชาญชัั ย สกุุ ลเกิิ ดสิิ น ผู้้� สอบบัั ญชีีรัั บอนุุ ญาตเลขที่่� 6827

500,000,000

เลขที่่� 9441 และ/หรืือ

หุ้้�น

10 	บาท

และ/หรืือ

3. นางสาวพรรณทิิ พย์์ กุุ ลสัันติิ ธำำ�รงค์์ ผู้้�สอบบัั ญชีีรัั บอนุุ ญาต
เลขที่่� 4208

ความสัั มพัั นธ์์ กัับธนาคาร

ผู้้� สอบบัั ญชีี ที่่� ได้้ รัั บ แต่่ งตั้้� งไม่่ มีี ความสัั มพัั นธ์์ ในลัั กษณะอื่่� นกัั บ
ธนาคาร

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ�นักงานสาขา

ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2697 5454

0 2642 3112

สาขาซีี คอน บางแค
ห้้ องเลขที่่� 329 ชั้้� น 3 ศูู นย์์ การค้้ าซีีคอน บางแค
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้้ า เขตภาษีี เจริิ ญ กรุุ งเทพฯ 10160

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2458 2818-20 0 2458 2821

สาขาซีี คอน ศรีี นคริิ นทร์์
ห้้ องเลขที่่� 3057D-2 ชั้้� น 3 ศูู นย์์ การค้้ าซีีคอนสแควร์์
55 ถนนศรีีนคริิ นทร์์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุุ งเทพฯ 10250

ทุุ กวัั น
10.30 น. - 19.30 น.

สำำ �นัั กงานใหญ่่
123 อาคารไทยประกัั นชีีวิิ ต ถนนรัั ชดาภิิ เษก
แขวงดิิ นแดง เขตดิิ นแดง กรุุ งเทพฯ 10400
สำำ �นัั กธุุ รกิิ จรัั ชดาภิิ เษก
(อาคารไทยประกัั นชีีวิิ ต ถนนรัั ชดาภิิ เษก รถไฟฟ้้ าใต้้ ดิินสถานีีศูู นย์์ วััฒนธรรม)
123 ชั้้� น 1 อาคารไทยประกัั นชีีวิิ ต ถนนรัั ชดาภิิ เษก แขวงดิิ นแดง เขตดิิ นแดง
กรุุ งเทพฯ 10400

0 2054 0567,
0 2054 0678,
0 2054 0777

0 2054 0789

0 3805 3773-4,
0 3805 3999

0 3805 3775

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2884 7797-9

0 2884 7890

สาขาเซ็็ นทรัั ล พระราม 2
ห้้ องเลขที่่� G30/1 ชั้้� น G ศูู นย์์ การค้้ าเซ็็ นทรัั ลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระรามที่่� 2 แขวงแสมดำำ � เขตบางขุุ นเทีียน กรุุ งเทพฯ 10150

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2416 1688-9,
0 2416 1900

0 2416 1901

สาขาเซ็็ นทรัั ล ลาดพร้้าว
ห้้ องเลขที่่� 231/2 ชั้้� น 2 ศูู นย์์ การค้้ าเซ็็ นทรัั ลพลาซา ลาดพร้้ าว
1697 ถนนพหลโยธิิ น แขวงจตุุ จัักร เขตจตุุ จัักร กรุุ งเทพฯ 10900

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 20.00 น.

0 2056 9576-8

0 2056 9579

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 20.00 น.

0 2086 2211,
0 2086 5934-5

0 2086 5936

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2180 6446-8

0 2180 6449

ทุุ กวัั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 4434 2342,
0 4434 2665
0 4434 2688-90

สาขาเซ็็ นทรัั ล ชลบุุ รีี
ห้้ องเลขที่่� 173 ชั้้� น 1 ศูู นย์์ การค้้ าเซ็็ นทรัั ลพลาซา ชลบุุ รีี
ทุุ กวัั น
55/88-89, 55/91 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเสม็็ ด อำำ �เภอเมืืองชลบุุ รีี จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20000 10.30 น. - 19.30 น.
สาขาเซ็็ นทรัั ล ปิ่� ่ นเกล้้า
ห้้ องเลขที่่� 426/2 ชั้้� น 4 ศูู นย์์ การค้้ าเซ็็ นทรัั ลพลาซา ปิ่� ่ นเกล้้ า
7/222 ถนนบรมราชชนนีี แขวงอรุุ ณอมริิ นทร์์
เขตบางกอกน้้ อย กรุุ งเทพฯ 10700

สาขาเซ็็ นทรัั ล เวสต์์ เกต
ห้้ องเลขที่่� 342 ชั้้� น 3 ศูู นย์์ การค้้ าเซ็็ นทรัั ลพลาซา เวสต์์ เกต
199, 199/1, 199/2 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลเสาธงหิิ น
อำำ �เภอบางใหญ่่ จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11140
สาขาเดอะมอลล์์ งามวงศ์์ วาน
ห้้ องเลขที่่� 524 ชั้้� น 5 ศูู นย์์ การค้้ าเดอะมอลล์์ งามวงศ์์ วาน
408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426,
428, 430, 430/1 หมู่่�ที่่� 2 ถนนงามวงศ์์ วาน ตำำ �บลบางเขน
อำำ �เภอเมืืองนนทบุุ รีี จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11000
สาขาเดอะมอลล์์ นครราชสีี มา
ห้้ องเลขที่่� BB-07 ชั้้� น B ศูู นย์์ การค้้ าเดอะมอลล์์ นครราชสีี มา
1242/2 ถนนมิิ ตรภาพ ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองนครราชสีี มา
จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30000
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โทรสาร

สาขาเดอะมอลล์์ บางกะปิิ
ห้้ องเลขที่่� 2S-C13 A, B ชั้้� น 2 ศูู นย์์ การค้้ าเดอะมอลล์์ บางกะปิิ
3522 ถนนลาดพร้้ าว แขวงคลองจั่่� น เขตบางกะปิิ กรุุ งเทพฯ 10240

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2704 7500,
0 2704 7891-3

0 2704 7894

สาขาเดอะมอลล์์ บางแค
ห้้ องเลขที่่� 3S-R2-3B ชั้้� น 3 ศูู นย์์ การค้้ าเดอะมอลล์์ บางแค
518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนืื อ เขตบางแค กรุุ งเทพฯ 10160

ทุุ กวัั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2803 8488-92 0 2803 8493

สาขานครปฐม
136 ถนนราชวิิ ถีี ตำำ �บลพระปฐมเจดีีย์์
อำำ �เภอเมืืองนครปฐม จัั งหวัั ดนครปฐม 73000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
08.00 น. - 17.00 น.

0 3431 0001,
0 3431 0555

0 3431 0004

ทุุ กวัั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2431 2590-2

0 2431 2589

สาขาพาราไดซ์์ พาร์์ ค ศรีี นคริิ นทร์์
ห้้ องเลขที่่� 2 C001 ชั้้� น 2 ศูู นย์์ การค้้ าพาราไดซ์์ พาร์์ ค
61 ถนนศรีีนคริิ นทร์์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุุ งเทพฯ 10250

ทุุ กวัั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2780 2209-11 0 2780 2208

สาขาฟิิวเจอร์์ พาร์์ ค รัั งสิิ ต
ห้้ องเลขที่่� PLZ.2.SHP030 ชั้้� น 2 ฝั่� ่ งเซ็็ นทรัั ล ศูู นย์์ การค้้ าฟิิ วเจอร์์ พาร์์ ค รัั งสิิต
94 ถนนพหลโยธิิ น ตำำ �บลประชาธิิ ปัั ตย์์ อำำ �เภอธัั ญบุุ รีี จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12130

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2958 5276-9

0 2958 5377

ทุุ กวัั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2947 5656,
0 2947 5681,
0 2947 5694-5

0 2947 5680

สาขาเยาวราช
222-224 (ตรงข้้ ามคลองถมเยาวราช) ถนนเยาวราช แขวงจัั กรวรรดิิ
เขตสัั มพัั นธวงศ์์ กรุุ งเทพฯ 10100

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2222 3180-1,
0 2222 3760-1

0 2222 3120

สาขาสมุุ ทรปราการ
156 ถนนศรีีสมุุ ทร ตำำ �บลปากน้ำำ� �
อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรปราการ จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10270

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2730 9160-3

0 2730 9159

สาขาสมุุ ทรสาคร
920/30 ถนนเอกชัั ย ตำำ �บลมหาชัั ย
อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรสาคร จัั งหวัั ดสมุุ ทรสาคร 74000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
08.30 น. - 17.00 น.

0 3442 4200,
0 3442 4343-4,
0 3442 4446

0 3442 4445

สาขาอโศก พีี เอส ทาวเวอร์์
36/11 ชั้้� น G อาคารพีีเอส ทาวเวอร์์ ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนืื อ เขตวัั ฒนา กรุุ งเทพฯ 10110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
08.30 น. - 17.30 น.

0 2261 9958-9

0 2261 9957

สาขาบิ๊๊� กซีี อ้้อมใหญ่่ (ใกล้้ทางเข้้าลานจอดรถ ตรงข้้ามเอ็็ มเค)
ห้้ องเลขที่่� GJA 001/3 ห้้ างสรรพสิิ นค้้ าบิ๊๊� กซีี ซูู เปอร์์ เซ็็ นเตอร์์
17/17 หมู่่�ที่่� 8 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลอ้้อมใหญ่่
อำำ �เภอสามพราน จัั งหวัั ดนครปฐม 73160

สาขาแฟชั่่� นไอส์์ แลนด์์ รามอิิ นทรา
ห้้ องเลขที่่� S15 ชั้้� น 1 ศูู นย์์ การค้้ าแฟชั่่� นไอส์์ แลนด์์
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอิิ นทรา แขวงคัั นนายาว
เขตคัั นนายาว กรุุ งเทพฯ 10230
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สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย
และสำ�นักงานนาโนเครดิต
สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กล้้วยน้ำำ� �ไท
4062 ถนนพระรามที่่� 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุุ งเทพฯ 10110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2249 3517,
0 2249 5165

0 2249 5236

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ถนนจัั นทน์์
34 ถนนสาธุุ ประดิิ ษฐ์์ แขวงทุ่่�งวัั ดดอน เขตสาทร กรุุ งเทพฯ 10120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2212 8670-1

0 2212 8672

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ถนนพระยาสุุ เรนทร์์
785 ถนนพระยาสุุ เรนทร์์ แขวงบางชัั น เขตคลองสามวา กรุุ งเทพฯ 10510

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2136 6842-3

0 2136 6843

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ถนนสุุ ขาภิิ บาล 5 ซอย 45
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
49/765 ซอยสุุ ขาภิิ บาล 5 ซอย 45 แขวงออเงิิ น เขตสายไหม กรุุ งเทพฯ 10220 09.00 น. - 17.30 น.

0 2532 2285-6

0 2532 2286

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ทุ่่�งครุุ
381/4 ถนนประชาอุุ ทิิ ศ แขวงบางมด เขตทุ่่�งครุุ กรุุ งเทพฯ 10140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2426 2663

0 2426 2664

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นาคนิิ วาส-ลาดพร้้าว
2 ห้้ อง 104 ซอยนาคนิิ วาส 37 ถนนนาคนิิ วาส แขวงลาดพร้้ าว
เขตลาดพร้้ าว กรุุ งเทพฯ 10310

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2538 5073,
0 2538 5083

0 2538 5421

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางกะปิิ

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
171 ซอยศูู นย์์ การค้้ าแฮปปี้้� แลนด์์ 2 แขวงคลองจั่่� น เขตบางกะปิิ กรุุ งเทพฯ 10240 09.00 น. - 17.30 น.

0 2377 2985-6

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางขุุ นนนท์์
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
21/45 ถนนบางขุุ นนนท์์ แขวงบางขุุ นนนท์์ เขตบางกอกน้้ อย กรุุ งเทพฯ 10700 09.00 น. - 17.30 น.

0 2433 7406-7

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางเขน-วัั ชรพล
2/18 ถนนวัั ชรพล แขวงท่่ าแร้้ ง เขตบางเขน กรุุ งเทพฯ 10230

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2347 0441-2

0 2347 0182

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางแค
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
100/2 หมู่่�ที่่� 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้้ า เขตภาษีี เจริิ ญ กรุุ งเทพฯ 10160 09.00 น. - 17.30 น.

0 2413 3504-5

0 2413 3503

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางบอน
701 ถนนเอกชัั ย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุุ งเทพฯ 10150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2415 5644-5

0 2415 5646

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ประชานิิ เวศน์์
3/1 ห้้ อง A1 ประชานิิ เวศน์์ 1 สแควร์์ โครงการบ้้ านประชานิิ เวศน์์ 1
ถนนเทศบาลนิิ มิิ ตรเหนืื อ แขวงลาดยาว เขตจตุุ จัักร กรุุ งเทพฯ 10900

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พระโขนง
28/1 ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท 71 แขวงพระโขนงเหนืื อ เขตวัั ฒนา กรุุ งเทพฯ 10110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2130 7625-6

0 2130 7626

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พระราม 2
179/10 ถนนท่่ าข้้ าม แขวงแสมดำำ � เขตบางขุุ นเทีียน กรุุ งเทพฯ 10150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2408 4850-1

0 2408 4852

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย มีี นบุุ รีี
ศูู นย์์ การค้้ ามีีนบุุ รีี อาคารปลาตะเพีียนทอง ชั้้� น 2
521/7 หมู่่�ที่่� 18 ถนนสีีหบุุ รานุุ กิิ จ แขวงมีีนบุุ รีี เขตมีีนบุุ รีี กรุุ งเทพฯ 10510

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2540 0190-2

0 2540 0193

กรุุ งเทพฯ และปริิ มณฑล
กรุุ งเทพฯ
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย รามคำำ �แหง
38 ซอยรามคำำ �แหง 37/1 (หมู่่�บ้้ านวิิ กรม์์ ) แขวงหัั วหมาก
เขตบางกะปิิ กรุุ งเทพฯ 10240

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2318 2673-4

0 2318 2674

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลาดกระบัั ง
2654/39 ถนนลาดกระบัั ง แขวงลาดกระบัั ง เขตลาดกระบัั ง กรุุ งเทพฯ 10250

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2327 0384-5

0 2327 0386

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย วงเวีี ยนใหญ่่
388 ถนนลาดหญ้้ า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุุ งเทพฯ 10600

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2437 8730-1

0 2437 8732

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ศรีี ย่่าน
664 อาคารห้้ างสรรพสิิ นค้้ าเอดิิ สััน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรีี
เขตดุุ สิิต กรุุ งเทพฯ 10300

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
10.00 น. - 19.00 น.

0 2241 7363-4

0 2241 7365

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สุุ ขุุ มวิิ ท 101/1
1 ห้้ อง 101 ซอยวชิิ รธรรมสาธิิ ต 23 ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุุ งเทพฯ 10260

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2397 0736-7

0 2397 0738

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองแขม
1711 ถนนเพชรเกษม แขวงหลัั กสอง เขตบางแค กรุุ งเทพฯ 10160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2421 7570-1

0 2421 7572

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองจอก
1 ถนนเชื่่� อมสัั มพัั นธ์์ แขวงกระทุ่่�มราย เขตหนองจอก กรุุ งเทพฯ 10530

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2548 2797-8

0 2548 2799

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ห้้วยขวาง
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห์์ แขวงดิิ นแดง เขตดิิ นแดง กรุุ งเทพฯ 10320

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2275 5245-6

0 2275 5246

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต คู้้� บอน 27
4 ซอยคู้้�บอน 27 แยก 24 แขวงท่่ าแร้้ ง เขตบางเขน กรุุ งเทพฯ 10220

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 1398

-

0 2275 5245-6

-

0 2170 9819

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เซ็็ นเตอร์์ วััน
ห้้ อง 99 ชั้้� น G อาคารเซ็็ นเตอร์์ วััน ช้้ อปปิ้้� ง พลาซ่่ า
จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
1 ซอยเลิิ ศปัั ญญา ถนนราชวิิ ถีี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีี กรุุ งเทพฯ 10400 09.00 น. - 15.00 น.
สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดกีี บหมูู
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
399/5 ถนนสุุ เหร่่ าคลองหนึ่่� ง แขวงบางชัั น เขตคลองสามวา กรุุ งเทพฯ 10510 09.00 น. - 15.00 น.
สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดโกสุุ มรวมใจ
312/3 ตลาดโกสุุ มรวมใจ ถนนโกสุุ มรวมใจ แขวงดอนเมืือง
เขตดอนเมืือง กรุุ งเทพฯ 10210

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2503 7505

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดชุุ มชนชัั ยฉิิ มพลีี
19 ซอยบางแวก 82 แขวงคลองขวาง เขตภาษีี เจริิ ญ กรุุ งเทพฯ 10160

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2413 3504-5

0 2413 3505

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดชุุ มชนหมู่่�บ้้านธรากร
4 ซอยรามคำำ �แหง 166 แยก 7 แขวงมีีนบุุ รีี เขตมีีนบุุ รีี กรุุ งเทพฯ 10510

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2138 5788

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเซฟเซ็็ นเตอร์์
42/30-42/34 หมู่่�ที่่� 18 ถนนบรมราชชนนีี แขวงศาลาธรรมสพน์์
เขตทวีีวัั ฒนา กรุุ งเทพฯ 10170

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2413 3504-5

0 2413 3503

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดดอกไม้้ ปากคลองตลาดใหม่่
499/1-10 ถนนพรานนก-พุุ ทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม
เขตตลิ่่� งชััน กรุุ งเทพฯ 10170

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2410 7787

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเตาปููน
547/25 ถนนประชาราษฎร์์ 2 แขวงบางซื่่� อ เขตบางซื่่� อ กรุุ งเทพฯ 10800

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดนำำ �ชััย
127 ถนนลาดกระบัั ง แขวงลาดกระบัั ง เขตลาดกระบัั ง กรุุ งเทพฯ 10520

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 7132

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบวรร่่ มเกล้้า
123/23 ตลาดบวรร่่ มเกล้้ า ซอยเคหะร่่ มเกล้้ า 1/3 แขวงคลองสองต้้ นนุ่่� น
เขตลาดกระบัั ง กรุุ งเทพฯ 10520

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2540 0190-2

0 2540 0193

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบางปะกอก
1439 ถนนสุุ ขสวัั สดิ์์� แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์์ บููรณะ กรุุ งเทพฯ 10140

จัั นทร์์ อัั งคาร พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2409 2998

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบัั วพัั ฒนา (ลาดปลาเค้้า 50)
456 ถนนลาดปลาเค้้ า แขวงจรเข้้ บััว เขตลาดพร้้ าว กรุุ งเทพฯ 10230

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2157 3167

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดปัั ฐวิิ กรณ์์
27/51 หมู่่�ที่่� 7 แขวงคลองกุ่่�ม เขตบึึ งกุ่่� ม กรุุ งเทพฯ 10240

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2780 2980

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดพลูู
1577 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลูู เขตธนบุุ รีี กรุุ งเทพฯ 10600

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2466 4899

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดพัั ฒนาการ
174 ซอยพัั ฒนาการ 70 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุุ งเทพฯ 10250

พุุ ธ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2322 3611

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดยิ่่� งเจริิ ญ
651 ตลาดยิ่่� งเจริิ ญ ถนนพหลโยธิิ น แขวงอนุุ สาวรีีย์์
เขตบางเขน กรุุ งเทพฯ 10220

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2521 0014

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดลานทรายพลาซ่่ า
659/103 ถนนสาธุุ ประดิิ ษฐ์์ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุุ งเทพฯ 10120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2126 5444

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดลุุ งเพิ่่� ม (วิิ ภาวดีี 22)
222 ซอยทองหล่่ อ แขวงลาดยาว เขตจตุุ จัักร กรุุ งเทพฯ 10900

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2511 1588

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเวิิ ลด์์ มาร์์ เก็็ ต
109/14 ถนนทวีีวัั ฒนา แขวงทวีีวัั ฒนา เขตทวีีวัั ฒนา กรุุ งเทพฯ 10170

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2421 7570-1

0 2421 7572

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเศรษฐะทัั ตต์์
75 ซอยอาคารพิิ บููลวััฒนา ถนนพระรามที่่� 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุุ งเทพฯ 10400

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2163 4788

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสี่่� แยกบางนา
47/10 ถนนสรรพาวุุ ธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุุ งเทพฯ 10260

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2702 7049-50 0 2730 9159

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดอ่่ อนนุุ ช 58
1932 ถนนอ่่ อนนุุ ช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุุ งเทพฯ 10250

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2397 0736-7

0 2397 0738

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดแฮปปี้้� แลนด์์ ใหม่่ (เสรีี ไทย 41)
จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
48/5 ซอยเสรีีไทย 41 ถนนเสรีีไทย แขวงคลองกุ่่�ม เขตบึึ งกุ่่� ม กรุุ งเทพฯ 10240 09.00 น. - 15.00 น.

0 2377 2985-6

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ท่่ าทราย
304/237 ซอยประชาชื่่� น 12 แยก 1-2 แขวงทุ่่�งสองห้้ อง
เขตหลัั กสี่่� กรุุ งเทพฯ 10210

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางกระดี่่�
166/3 ถนนบางกระดี่่� แขวงแสมดำำ � เขตบางขุุ นเทีียน กรุุ งเทพฯ 10150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2409 2720

-
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ประตููน้ำำ� �
ห้้ องเลขที่่� 127 ชั้้� น 1 อาคารกรุุ งทองพลาซ่่ า 2
833 ถนนเพชรบุุ รีี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีี กรุุ งเทพฯ 10400

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2253 4500

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พัั ฒนาการ 20
206 ซอยพัั ฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุุ งเทพฯ 10250

อัั งคาร พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2318 2673-4

0 2318 2674

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พาหุุ รััด
95/103-106 อาคารตลาดพาหุุ รััด ถนนตรีีเพชร แขวงวัั งบููรพาภิิ รมย์์
เขตพระนคร กรุุ งเทพฯ 10200

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2437 8730-1

0 2437 8732

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต รามคำำ �แหง 2
197/199/201/203/205 อาคารนัั มเบอร์์ วัันพลาซ่่ า ถนนรามคำำ �แหง 2
แขวงดอกไม้้ เขตประเวศ กรุุ งเทพฯ 10250

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 6122

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ลาดพร้้าว-วัั งหิิ น
760 ถนนลาดพร้้ าววัั งหิิน แขวงลาดพร้้ าว เขตลาดพร้้ าว กรุุ งเทพฯ 10230

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วัั น แอท โบ๊๊ เบ๊๊
253/3 ถนนดำำ �รงรัั กษ์์ แขวงคลองมหานาค เขตป้้ อมปราบศัั ตรูู พ่่าย
กรุุ งเทพฯ 10100

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7

0 2433 7408

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ศิิ ริิ ราช
จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
954/32 ถนนพรานนก แขวงบ้้ านช่่ างหล่่ อ เขตบางกอกน้้ อย กรุุ งเทพฯ 10700 09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7

0 2434 3147

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สรงประภา
8/2 ซอยสรงประภา 9 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมืือง
เขตดอนเมืือง กรุุ งเทพฯ 10210

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2567 0060-2

0 2567 0063

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สายใต้้ ใหม่่
89 หมู่่�ที่่� 8 ถนนบรมราชชนนีี แขวงฉิิ มพลีี เขตตลิ่่� งชััน กรุุ งเทพฯ 10170

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สีี ลม
425 ถนนสีีลม แขวงสีีลม เขตบางรัั ก กรุุ งเทพมหานคร 10500

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2212 8670-1

0 2212 8672

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หมู่่�บ้้านนัั กกีี ฬาแหลมทอง
45 ถนนนัั กกีีฬาแหลมทอง แขวงทัั บช้้าง เขตสะพานสูู ง กรุุ งเทพฯ 10240

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2377 2985-6

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กำำ �แพงแสน
111/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลกำำ�แพงแสน อำำ �เภอกำำ �แพงแสน จัั งหวัั ดนครปฐม 73140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3430 0637-8

0 3430 0639

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครชัั ยศรีี (นครปฐม)
97/19 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบางกระเบา อำำ �เภอนครชัั ยศรีี จัั งหวัั ดนครปฐม 73120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3431 0326

0 3431 0327

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครปฐม
17-18 ถนนบ่่ อเริ่่� ม ตำำ �บลพระปฐมเจดีีย์์ อำำ �เภอเมืืองนครปฐม
จัั งหวัั ดนครปฐม 73000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3421 9696-7

0 3421 9697

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ดอนตููม
129/19 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลสามง่่ าม อำำ �เภอดอนตูู ม จัั งหวัั ดนครปฐม 73150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3421 9695-8,
0 3427 1231-2

0 3421 9699

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดขุุ นแผน (นครปฐม)
31/37 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลท่่าตลาด อำำ �เภอสามพราน จัั งหวัั ดนครปฐม 73110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3431 1086

-

นครปฐม

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบางเลน
116 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลบางเลน อำำ �เภอบางเลน จัั งหวัั ดนครปฐม 73130

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3430 0637-8

0 3430 0639

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดมาลีี
141/50 หมู่่� 5 ตำำ �บลกระทุ่่�มล้้ ม อำำ �เภอสามพราน จัั งหวัั ดนครปฐม 73220

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2408 7479

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดศาลายา
139/32 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลศาลายา อำำ �เภอพุุ ทธมณฑล จัั งหวัั ดนครปฐม 73170

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2441 9383

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นนทบุุ รีี
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
706 ถนนประชาราษฎร์์ ตำำ �บลสวนใหญ่่ อำำ �เภอเมืืองนนทบุุ รีี จัั งหวััดนนทบุุ รีี 11000 09.00 น. - 17.30 น.

0 2526 8524-5

0 2526 8540

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางใหญ่่
89/4 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลเสาธงหิิ น อำำ �เภอบางใหญ่่ จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2595 0420-2

0 2595 0423

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปากเกร็็ ด
121/19 ห้้ องเลขที่่� PB 03 หมู่่�ที่่� 3 ถนนแจ้้ งวัั ฒนะ ตำำ �บลปากเกร็็ ด
อำำ �เภอปากเกร็็ ด จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2583 5615-6

0 2583 5617

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดนัั ดชุุ มชน
17/1 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลลำำ�โพ อำำ �เภอบางบัั วทอง จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11110

พุุ ธ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2595 0420-2

0 2595 0423

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดใหม่่ เรวดีี
จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
543/34 ถนนเรวดีี ตำำ �บลตลาดขวัั ญ อำำ �เภอเมืืองนนทบุุ รีี จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11000 09.00 น. - 15.00 น.

0 2526 8524-5

0 2526 8540

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ไทรน้้ อย (นนทบุุ รีี)
25/10 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลคลองขวาง อำำ �เภอไทรน้้ อย จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1837

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางบัั วทอง
59/2 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลโสนลอย อำำ �เภอบางบัั วทอง จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2595 0420-2

0 2595 0423

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เมืืองทองธานีี
101-101/1 ถนนป๊๊ อปปูู ล่่า ตำำ �บลบ้้านใหม่่ อำำ �เภอปากเกร็็ ด
จัั งหวัั ดนนทบุุ รีี 11120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2583 5615-6

0 2583 5617

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตลาดไท
31/26 ตลาดไท หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลคลองหนึ่่� ง อำำ �เภอคลองหลวง
จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2516 4035-6

0 2516 4037

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ธัั ญบุุ รีี คลอง 6
40/67 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลคลองหก อำำ �เภอคลองหลวง จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2577 1383-4

0 2577 1385

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นวนคร (ปทุุ มธานีี )
10/27 หมู่่�ที่่� 19 ตำำ �บลคลองหนึ่่� ง อำำ �เภอคลองหลวง จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2529 1891-2

0 2529 1892

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปทุุ มธานีี
24/159 ถนนปทุุ มกรุุ งเทพ ตำำ �บลบางปรอก อำำ �เภอเมืืองปทุุ มธานีี
จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2581 1046-7

0 2581 1048

นนทบุุ รีี

ปทุุ มธานีี
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สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย รัั งสิิ ต
81 ซอยรัั งสิิต-ปทุุ มธานีี 3 ตำำ �บลประชาธิิ ปัั ตย์์ อำำ �เภอธัั ญบุุ รีี
จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2567 0060-2

0 2567 0063

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลำำ �ลููกกา
169/33 หมู่่�ที่่� 3 ถนนลำำ �ลููกกา ตำำ �บลคููคต อำำ �เภอลำำ �ลููกกา
จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2531 5012,
0 2531 5014

0 2531 5013

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดกลางลาดสวาย
52/39 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลลาดสวาย อำำ �เภอลำำ �ลููกกา จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2531 5012,
0 2531 5014

0 2531 5013

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดฐานเพชรปทุุ ม
99/8 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลบ้้านใหม่่ อำำ �เภอเมืืองปทุุ มธานีี จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2194 0993

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดไทยสมบููรณ์์
58 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลคลองสาม อำำ �เภอคลองหลวง จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2516 4035-6

0 2516 4037

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดนานาเจริิ ญ
23/7 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลคููคต อำำ �เภอลำำ �ลููกกา จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12130

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2592 4191

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดมารวย (หทัั ยราษฎร์์ 54)
39/4 หมู่่�ที่่� 18 ตำำ �บลบึึงคำำ�พร้้ อย อำำ �เภอลำำ �ลููกกา จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 6842-3

0 2136 6843

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดอุุ ดมทรัั พย์์
89/85 ตลาดอุุ ดมทรัั พย์์ หมู่่�ที่่� 1 ถนนสาย 346 ตำำ �บลคููขวาง
อำำ �เภอลาดหลุุ มแก้้ ว จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12140

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2581 1046-7

0 2581 1048

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ธัั ญบุุ รีี คลอง 11-12
11/12 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลบึึงน้ำ�ำ �รัักษ์์ อำำ �เภอธัั ญบุุ รีี จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1522

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางคููวัั ด
88/10 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลบางคูู วััด อำำ �เภอเมืืองปทุุ มธานีี จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12000

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2159 9118

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ลำำ �ลููกกา คลอง 8
9/18 อาคารตลาดเจริิ ญกัั ลป์์ หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลลำำ�ลููกกา
อำำ �เภอลำำ �ลููกกา จัั งหวัั ดปทุุ มธานีี 12150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2531 5236-7

0 2531 5238

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางพลีี
200/60 หมู่่�ที่่� 1 ถนนเทพารัั กษ์์ ตำำ �บลบางเสาธง อำำ �เภอบางเสาธง
จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10540

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2181 7971-2

0 2181 7973

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางพลีี ใหญ่่ (สมุุ ทรปราการ)
228/11 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลบางพลีี ใหญ่่ อำำ �เภอบางพลีี
จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10540

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2180 0598-9

0 2180 0598

จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2464 2471

0 2464 2472

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดทิิ พย์์เกสร
99/41 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลบางโฉลง อำำ �เภอบางพลีี จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10540

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2130 0424

-

สมุุ ทรปราการ

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พระประแดง
265/2 หมู่่�ที่่� 17 ถนนนครเขื่่� อนขัั นธ์์ ตำำ �บลบางพึ่่� ง อำำ �เภอพระประแดง

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดไทยรุ่่�งทิิ พย์์ (สมุุ ทรปราการ)
536/1 ตลาดไทยรุ่่�งทิิ พย์์ หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลคลองด่่ าน อำำ �เภอบางบ่่ อ
จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10550

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2330 1055

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดนำำ �ไทย (บางพลีี )
99/5 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลบางพลีีน้้ อย อำำ �เภอบางบ่่ อ จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10560

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2181 7971-2

0 2181 7973

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดนิิ คมฯ บางปูู
548 ตลาดสดนิิ คมฯ บางปูู หมู่่�ที่่� 6 ถนนพุุ ทธรัั กษา ตำำ �บลแพรกษา
อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรปราการ จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10280

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2324 3355

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเอี่่� ยมเจริิ ญ
2114 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลสำำ�โรงเหนืื อ อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรปราการ
จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10270

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2384 1448

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สามแยกพระสมุุ ทรเจดีี ย์์
107/11 หมู่่�ที่่� 3 ถนนสุุ ขสวัั สดิ์์� ตำำ �บลปากคลองบางปลากด
อำำ �เภอพระสมุุ ทรเจดีีย์์ จัั งหวัั ดสมุุ ทรปราการ 10290

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2464 2471

0 2464 2472

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านแพ้้ว (สมุุ ทรสาคร)
345/6 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลหลัักสาม อำำ �เภอบ้้ านแพ้้ ว จัั งหวัั ดสมุุ ทรสาคร 74120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3448 0300-1

0 3448 0301

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดกระทุ่่�มแบน
1345/14 ถนนสุุ คนธวิิ ท ตำำ �บลตลาดกระทุ่่�มแบน อำำ �เภอกระทุ่่�มแบน
จัั งหวัั ดสมุุ ทรสาคร 74110

จัั นทร์์ พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3442 5802-3

0 3442 4520

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดป้้ าคีี
49/5 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลพัันท้้ ายนรสิิ งห์์ อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรสาคร
จัั งหวัั ดสมุุ ทรสาคร 74000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2408 4850-1

0 2408 4852

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดโพธิ์์� แจ้้เซ็็ นเตอร์์
24/310 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบางน้ำำ� �จืื ด อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรสาคร
จัั งหวัั ดสมุุ ทรสาคร 74000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3440 6631

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ท่่ าฉลอม (สมุุ ทรสาคร)
33/352 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลท่่าจีี น อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรสาคร
จัั งหวัั ดสมุุ ทรสาคร 74000

อัั งคาร พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3444 6423

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5318 0095,
0 5318 5523

0 5318 5523

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
180/24 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ �บลรอบเวีียง อำำ �เภอเมืืองเชีียงราย จัั งหวัั ดเชีียงราย 57000 09.00 น. - 17.30 น.

0 5371 9056-7

0 5371 9058

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เชีี ยงแสน (เชีี ยงราย)
937/1 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลเวีียง อำำ �เภอเชีียงแสน จัั งหวัั ดเชีียงราย 57150

0 5360 2523-4

0 5360 2524

สมุุ ทรสาคร

ภาคเหนืื อ
เชีี ยงราย
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เชีี ยงของ (เชีี ยงราย)
279 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลเวีียง อำำ �เภอเชีียงของ จัั งหวัั ดเชีียงราย 57140
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เชีี ยงราย

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.
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สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เทิิ ง (เชีี ยงราย)
193/1 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเวีียง อำำ �เภอเทิิ ง จัั งหวัั ดเชีียงราย 57160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5372 7293

0 5372 7294

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านดู่่� (เชีี ยงราย)
339/2 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลบ้้านดู่่� อำำ �เภอเมืืองเชีียงราย จัั งหวัั ดเชีียงราย 57100

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0643,
0 5316 0645

0 5316 0645

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แม่่ จััน (เชีี ยงราย)
219/5 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลแม่่ จััน อำำ �เภอแม่่ จััน จัั งหวัั ดเชีียงราย 57110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0930-1

0 5316 0931

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แม่่ สาย (เชีี ยงราย)
2/5 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลเวีียงพางคำำ � อำำ �เภอแม่่ สาย จัั งหวัั ดเชีียงราย 57130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5373 1481-2

0 5373 1483

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เวีี ยงป่่ าเป้้ า (เชีี ยงราย)
69/8 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเวีียง อำำ �เภอเวีียงป่่ าเป้้ า จัั งหวัั ดเชีียงราย 57170

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0988-9

0 5316 0989

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดกลางเวีี ยง (เชีี ยงราย)
428 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเวีียงชัั ย อำำ �เภอเวีียงชัั ย จัั งหวัั ดเชีียงราย 57210

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5376 8289

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดห้้วยไคร้้ (แม่่ สาย)
282 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลห้้วยไคร้้ อำำ �เภอแม่่ สาย จัั งหวัั ดเชีียงราย 57220

จัั นทร์์ อัั งคาร พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5373 1481-2

0 5373 1483

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ป่่ าแดด (เชีี ยงราย)
10/6 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลป่่าแดด อำำ �เภอป่่ าแดด จัั งหวัั ดเชีียงราย 57190

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5376 1120

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พาน (เชีี ยงราย)
852 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเมืืองพาน อำำ �เภอพาน จัั งหวัั ดเชีียงราย 57120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5371 9056-7

0 5371 9058

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย จอมทอง (เชีี ยงใหม่่ )
240/3 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลข่่วงเปา อำำ �เภอจอมทอง จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4707-8

0 5311 4708

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เชีี ยงใหม่่
265/4 ถนนช้้ างเผืือก ตำำ �บลช้้างเผืือก อำำ �เภอเมืืองเชีียงใหม่่
จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50300

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5321 6238-9

0 5321 6237

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ฝาง (เชีี ยงใหม่่ )
661/1 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลเวีียง อำำ �เภอฝาง จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5345 1349

0 5345 1348

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แม่่ แตง (เชีี ยงใหม่่ )
333/43 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลขี้้� เหล็็ ก อำำ �เภอแม่่ แตง จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5337 2366,
0 5337 2036

0 5337 2036

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แม่่ ริิม (เชีี ยงใหม่่ )
399/93 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลริิมใต้้ อำำ �เภอแม่่ ริิม จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50180

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 1651

0 5311 1652

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สัั นกำำ �แพง
108/46 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลต้้นเปา อำำ �เภอสัั นกำำ �แพง จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5333 9474-5

0 5333 9476

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สัั นป่่ าตอง (เชีี ยงใหม่่ )
137 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลยุุหว่่า อำำ �เภอสัั นป่่ าตอง จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4751-2

0 5311 4752

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองหอย (เชีี ยงใหม่่ )
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
332/3 ถนนลำำ �พููน ตำำ �บลวััดเกต อำำ �เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50000 09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 1639

0 5311 1638

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ฮอด (เชีี ยงใหม่่ )
110/11 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลหางดง อำำ �เภอฮอด จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50240

0 5311 4814-5

0 5311 4815

เชีี ยงใหม่่

รายงานประจำำ �ปีี 2563

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ไชยปราการ (เชีี ยงใหม่่ )
35/3 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลปงตำำ � อำำ �เภอไชยปราการ จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50320

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4836

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดแม่่ เหีี ยะ
32 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลแม่่ เหีียะ อำำ �เภอเมืืองเชีียงใหม่่ จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50100

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5327 1172

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ทุ่่�งเสี้้� ยว (เชีี ยงใหม่่ )
458/3 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลบ้้านกลาง อำำ �เภอสัั นป่่ าตอง จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4881

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สัั นทราย (เชีี ยงใหม่่ )
199 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลสัันพระเนตร อำำ �เภอสัั นทราย จัั งหวัั ดเชีียงใหม่่ 50210

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5310 6190

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย น่่ าน
7/22 ถนนเจ้้ าฟ้้ า ตำำ �บลในเวีียง อำำ �เภอเมืืองน่่ าน จัั งหวัั ดน่่ าน 55000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5471 8462-3

0 5471 8463

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปัั ว (น่่ าน)
148/1 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลปัั ว อำำ �เภอปัั ว จัั งหวัั ดน่่ าน 55120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5471 8278-9

0 5471 8279

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เวีี ยงสา (น่่ าน)
248/2 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลกลางเวีียง อำำ �เภอเวีียงสา จัั งหวัั ดน่่ าน 55110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5471 8397

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เชีี ยงคำำ � (พะเยา)
85/2 หมู่่�ที่่� 15 ตำำ �บลหย่่วน อำำ �เภอเชีียงคำำ � จัั งหวัั ดพะเยา 56110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5443 0970

0 5443 0971

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พะเยา
112 ถนนพหลโยธิิ น ตำำ �บลแม่่ ต๋ำ�ำ � อำำ �เภอเมืืองพะเยา จัั งหวัั ดพะเยา 56000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5443 1029-30 0 5443 1028

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต จุุ น (พะเยา)
260/4 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลห้้วยข้้ าวก่ำำ� � อำำ �เภอจุุ น จัั งหวัั ดพะเยา 56150

จัั นทร์์ พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5443 0859

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต แม่่ ใจ (พะเยา)
251/1 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลแม่่ ใจ อำำ �เภอแม่่ ใจ จัั งหวัั ดพะเยา 56130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5449 9201

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แพร่่
96/15 ถนนช่่ อแฮ ตำำ �บลในเวีียง อำำ �เภอเมืืองแพร่่ จัั งหวัั ดแพร่่ 54000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5453 1352-5

0 5453 1351

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สอง (แพร่่ )
46/2 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลบ้้านกลาง อำำ �เภอสอง จัั งหวัั ดแพร่่ 54120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5452 0880-1

0 5452 0881

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สูู งเม่่ น (แพร่่ )
2/11 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลดอนมูู ล อำำ �เภอสูู งเม่่ น จัั งหวัั ดแพร่่ 54130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5452 0642

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เกาะคา (ลำำ �ปาง)
291/1 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลศาลา อำำ �เภอเกาะคา จัั งหวัั ดลำำ �ปาง 52130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5426 0348

0 5426 0347

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลำำ �ปาง
357/42 ถนนบุุ ญวาทย์์ (ฉัั ตรไชย) ตำำ �บลสวนดอก
อำำ �เภอเมืืองลำำ �ปาง จัั งหวัั ดลำำ �ปาง 52100

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5422 5300-3

0 5422 5304

น่่ าน

พะเยา

แพร่่

ลำำ �ปาง
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต แม่่ เมาะ (ลำำ �ปาง)
184/2 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลแม่่ เมาะ อำำ �เภอแม่่ เมาะ จัั งหวัั ดลำำ �ปาง 52220

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5426 0171

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วัั งเหนืื อ (ลำำ �ปาง)
5/34 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลวัังเหนืื อ อำำ �เภอวัั งเหนืื อ จัั งหวัั ดลำำ �ปาง 52140

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5426 0113

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ห้้างฉัั ตร (ลำำ �ปาง)
103/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลห้้างฉัั ตร อำำ �เภอห้้ างฉัั ตร จัั งหวัั ดลำำ �ปาง 52190

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5420 9500

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลำำ �พูู น
182/2 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลเวีียงยอง อำำ �เภอเมืืองลำำ �พููน จัั งหวัั ดลำำ �พููน 51000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5309 6182-4

0 5309 6184

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดอำำ �นาจบ้้านแซม ป่่ าซาง (ลำำ �พูู น)
109 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลม่่วงน้้ อย อำำ �เภอป่่ าซาง จัั งหวัั ดลำำ �พููน 51120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5309 6182-4

0 5309 6184

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เวีี ยงหนองล่่ อง (ลำำ �พูู น)
53/6 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลวัังผาง อำำ �เภอเวีียงหนองล่่ อง จัั งหวัั ดลำำ �พููน 51120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5309 6404

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อุุ ตรดิิ ตถ์์
1/19 ถนนเจริิ ญธรรม ตำำ �บลท่่าอิิ ฐ
อำำ �เภอเมืืองอุุ ตรดิิ ตถ์์ จัั งหวัั ดอุุ ตรดิิ ตถ์์ 53000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5541 6541,
0 5541 6543

0 5541 6542

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พิิ ชััย (อุุ ตรดิิ ตถ์์)
57 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอพิิ ชััย จัั งหวัั ดอุุ ตรดิิ ตถ์์ 53120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5547 9644

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สี่่� แยกวัั งสีี สููบ (อุุ ตรดิิ ตถ์์)
7/15 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลงิ้้� วงาม อำำ �เภอเมืืองอุุ ตรดิิ ตถ์์ จัั งหวัั ดอุุ ตรดิิ ตถ์์ 53000

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5547 9645

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กำำ �แพงเพชร
91/4 ถนนราษฎร์์ รวมใจ ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองกำำ �แพงเพชร
จัั งหวัั ดกำำ �แพงเพชร 62000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5571 3101-4

0 5571 3105

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สลกบาตร (กำำ �แพงเพชร)
1497/1 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลสลกบาตร อำำ �เภอขาณุุ วรลัั กษบุุ รีี
จัั งหวัั ดกำำ �แพงเพชร 62130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5574 1864-5

0 5574 1864

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสมหวัั ง (กำำ �แพงเพชร)
23/1 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ �บลป่่าพุุ ทรา อำำ �เภอขาณุุ วรลัั กษบุุ รีี
จัั งหวัั ดกำำ �แพงเพชร 62130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1864-5

0 5574 1864

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ท่่ ามะเขืือ (กำำ �แพงเพชร)
828 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลท่่ามะเขืือ อำำ �เภอคลองขลุุ ง จัั งหวัั ดกำำ �แพงเพชร 62120

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1465

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5641 0912-3

0 5641 0913

ลำำ �พูู น

อุุ ตรดิิ ตถ์์

ภาคกลาง
กำำ �แพงเพชร

ชัั ยนาท
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชัั ยนาท
13/57 ถนนพรหมประเสริิ ฐ ตำำ �บลในเมืือง
อำำ �เภอเมืืองชัั ยนาท จัั งหวัั ดชัั ยนาท 17000

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สรรคบุุ รีี (ชัั ยนาท)
34/6 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลแพรกศรีีราชา อำำ �เภอสรรคบุุ รีี จัั งหวัั ดชัั ยนาท 17140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5641 0879

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครนายก
74/142 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลบ้้านใหญ่่ อำำ �เภอเมืืองนครนายก
จัั งหวัั ดนครนายก 26000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3731 4247-9

0 3731 4249

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านนา (นครนายก)
88/1 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลบ้้านนา อำำ �เภอบ้้ านนา จัั งหวัั ดนครนายก 26110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3734 9246

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครสวรรค์์
49/39 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลนครสวรรค์์ ตก อำำ �เภอเมืืองนครสวรรค์์
จัั งหวัั ดนครสวรรค์์ 60000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5688 2133-4

0 5688 2135

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลาดยาว (นครสวรรค์์ )
80 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลลาดยาว อำำ �เภอลาดยาว จัั งหวัั ดนครสวรรค์์ 60150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5627 1390

0 5627 1389

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตาคลีี (นครสวรรค์์ )
82/4 ถนนตาคลีีพัั ฒนา ตำำ �บลตาคลีี อำำ �เภอตาคลีี จัั งหวัั ดนครสวรรค์์ 60140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.30 น.

0 5620 0418

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บรรพตพิิ สััย (นครสวรรค์์ )
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
601/10 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเจริิ ญผล อำำ �เภอบรรพตพิิ สััย จัั งหวัั ดนครสวรรค์์ 60180 09.00 น. - 15.00 น.

0 5621 7622

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พยุุ หะคีี รีี (นครสวรรค์์ )
188/16 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลพยุุ หะ อำำ �เภอพยุุ หะคีีรีี จัั งหวัั ดนครสวรรค์์ 60130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5620 0840

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครหลวง (อยุุ ธยา)
84/16 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลนครหลวง อำำ �เภอนครหลวง
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13260

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3538 1971-2

0 3538 1972

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ประตููน้ำำ� �พระอิิ นทร์์
92/71-72 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลเชีียงรากน้้ อย อำำ �เภอบางปะอิิ น
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13180

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3535 4194,
0 3535 4235

0 3535 4380

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย วัั งน้้ อย (อยุุ ธยา)
113 หมู่่�ที่่� 7 ตรอกอาคารพาณิิ ชย์์ ตำำ �บลลำำ�ไทร อำำ �เภอวัั งน้้อย
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13170

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3535 2553-4

0 3535 2554

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เสนา (อยุุ ธยา)
401/1 ถนนทัั กษิิ ณเสนา (ก) ตำำ �บลเสนา อำำ �เภอเสนา
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3524 6400

0 3524 6401

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อยุุ ธยา
94/6 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลไผ่่ ลิิง อำำ �เภอพระนครศรีีอยุุ ธยา
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3534 5666,
0 3534 5668

0 3534 5667

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดท่่ าเรืือ (อยุุ ธยา)
433/4 ถนนเลีียบแม่่ น้ำ�ำ �ป่่าสัั ก ตำำ �บลท่่าเรืือ อำำ �เภอท่่ าเรืือ
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13130

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3538 1971-2

0 3538 1972

นครนายก

นครสวรรค์์

พระนครศรีี อยุุ ธยา
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสี่่� ขวาพัั ฒนา (อยุุ ธยา)
268/14 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลลำำ�ตาเสา อำำ �เภอวัั งน้้อย
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13170

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3535 2553-4

0 3535 2554

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเอกเซ็็ นเตอร์์
16/24 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลบ้้านเลน อำำ �เภอบางปะอิิ น
จัั งหวัั ดพระนครศรีีอยุุ ธยา 13160

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3535 4194,
0 3535 4235

0 3535 4380

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5661 9709

0 5661 9708

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พิิ จิิตร
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
20/277 ถนนสระหลวง ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองพิิ จิิตร จัั งหวัั ดพิิ จิิตร 66000 09.00 น. - 17.30 น.

0 5661 1251,
0 5661 1253

0 5661 1252

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดศรีี โสภณ 2 สามง่่ าม (พิิ จิิตร)
354 หมู่่�ที่่� 13 ตำำ �บลสามง่่ าม อำำ �เภอสามง่่ าม จัั งหวัั ดพิิ จิิตร 66140

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0258

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางมููลนาก (พิิ จิิตร)
44/41 ถนนประเทืืองถิ่่� น ตำำ �บลบางมูู ลนาก
อำำ �เภอบางมูู ลนาก จัั งหวัั ดพิิ จิิตร 66120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5661 9755

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พรหมพิิ ราม (พิิ ษณุุ โลก)
508/1 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลวงฆ้้ อง อำำ �เภอพรหมพิิ ราม จัั งหวัั ดพิิ ษณุุโลก 65180

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5590 6580,
0 5590 6579

0 5590 6579

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พิิ ษณุุ โลก
371/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำำ �บลในเมืือง
อำำ �เภอเมืืองพิิ ษณุุโลก จัั งหวัั ดพิิ ษณุุโลก 65000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5525 2804-5

0 5525 2803

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พิิ ษณุุ โลก (ถนนมิิ ตรภาพ)
729/17 ถนนมิิ ตรภาพ ตำำ �บลในเมืือง
อำำ �เภอเมืืองพิิ ษณุุโลก จัั งหวัั ดพิิ ษณุุโลก 65000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5590 6626,
0 5590 6625

0 5590 6625

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดราษฎร์์ ธรรมาภรณ์์ (พิิ ษณุุ โลก)
569/3 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลบางระกำำ � อำำ �เภอบางระกำำ � จัั งหวัั ดพิิ ษณุุโลก 65140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5537 1900

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดวัั งทองสามัั คคีี (พิิ ษณุุ โลก)
504/5 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลวัังทอง อำำ �เภอวัั งทอง จัั งหวัั ดพิิ ษณุุโลก 65130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5531 1991

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชนแดน (เพชรบููรณ์์ )
78 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ �บลชนแดน อำำ �เภอชนแดน จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3386

0 5671 3387

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บึึ งสามพัั น (เพชรบููรณ์์ )
121/34 ตำำ �บลซัับสมอทอด อำำ �เภอบึึ งสามพัั น จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3396-7

0 5671 3397

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เพชรบููรณ์์
19/23 ถนนเกตุุ ปัั ญญา ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองเพชรบูู รณ์์
จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5672 1219,
0 5672 1419

0 5672 1243

พิิ จิิตร
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตะพานหิิ น (พิิ จิิตร)
1 ถนนสัั นติิ พลาราม ตำำ �บลตะพานหิิ น อำำ �เภอตะพานหิิ น จัั งหวัั ดพิิ จิิตร 66110

พิิ ษณุุ โลก

เพชรบููรณ์์
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สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ศรีี เทพ (เพชรบููรณ์์ )
140/8 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลสระกรวด อำำ �เภอศรีีเทพ จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67170

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5678 6420-1

0 5678 6421

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หล่่ มสัั ก (เพชรบููรณ์์ )
124/24 ถนนคชเสนีีย์์ ตำำ �บลหล่่มสัั ก อำำ �เภอหล่่ มสัั ก
จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3340-1

0 5671 3341

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ท่่ าพล (เพชรบููรณ์์ )
387 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลท่่าพล อำำ �เภอเมืืองเพชรบูู รณ์์ จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67250

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6449

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วิิ เชีี ยรบุุ รีี (เพชรบููรณ์์ )
528/8 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลท่่าโรง อำำ �เภอวิิ เชีียรบุุ รีี จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67130

อัั งคาร พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5679 1046

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองไผ่่ (เพชรบููรณ์์ )
559/3 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลหนองไผ่่ อำำ �เภอหนองไผ่่ จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6456

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หล่่ มเก่่ า (เพชรบููรณ์์ )
25/1 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลหล่่มเก่่ า อำำ �เภอหล่่ มเก่่ า จัั งหวัั ดเพชรบูู รณ์์ 67120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6432

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย โคกสำำ �โรง (ลพบุุ รีี)
16 ถนนประชาวิิ ถีี ตำำ �บลโคกสำำ �โรง อำำ �เภอโคกสำำ �โรง จัั งหวัั ดลพบุุ รีี 15120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6815

0 3677 6814

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พัั ฒนานิิ คม (ลพบุุ รีี)
162/14 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลดีีลััง อำำ �เภอพัั ฒนานิิ คม จัั งหวัั ดลพบุุ รีี 15220

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6848

0 3677 6847

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลพบุุ รีี
43/3 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลท่่าศาลา อำำ �เภอเมืืองลพบุุ รีี จัั งหวัั ดลพบุุ รีี 15000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6642-3

0 3642 1992

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลำำ �นารายณ์์ (ลพบุุ รีี)
110 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลลำำ�นารายณ์์ อำำ �เภอชัั ยบาดาล จัั งหวัั ดลพบุุ รีี 15130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6927-8

0 3677 6928

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พรหมมาสตร์์ (ลพบุุ รีี)
114/1 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลพรหมมาสตร์์ อำำ �เภอเมืืองลพบุุ รีี จัั งหวัั ดลพบุุ รีี 15000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3642 1335

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สมุุ ทรสงคราม
130/2 ซอยบางแก้้ ว ถนนทางเข้้ าเมืือง ตำำ �บลแม่่ กลอง
อำำ �เภอเมืืองสมุุ ทรสงคราม จัั งหวัั ดสมุุ ทรสงคราม 75000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3475 6770,
0 3475 6772

0 3475 6771

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางนกแขวก (สมุุ ทรสงคราม)
99/4 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลบางนกแขวก อำำ �เภอบางคนทีี
จัั งหวัั ดสมุุ ทรสงคราม 75120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3471 0078

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย มวกเหล็็ ก (สระบุุ รีี)
168/25 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลมวกเหล็็ ก อำำ �เภอมวกเหล็็ ก จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18180

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3634 0470

0 3634 0471

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สระบุุ รีี
173/39 ถนนสุุ ดบรรทัั ด ตำำ �บลปากเพรีียว อำำ �เภอเมืืองสระบุุ รีี
จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3622 0861-2

0 3622 0863

ลพบุุ รีี

สมุุ ทรสงคราม

สระบุุ รีี
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองแค (สระบุุ รีี)
93/14 ถนนเศรษฐสัั มพัั นธ์์ ตำำ �บลหนองแค อำำ �เภอหนองแค
จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3634 0469

0 3634 0468

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
2/11 ถนนเทศบาล 5 ตำำ �บลปากเพรีียว อำำ �เภอเมืืองสระบุุ รีี จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18000 09.00 น. - 15.00 น.

0 3622 0861,
0 3622 0862

0 3622 0863

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต แก่่ งคอย (สระบุุ รีี)
36 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลตาลเดี่่� ยว อำำ �เภอแก่่ งคอย จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3622 0861-2

0 3622 0863

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต นิิ คมเหมราช (สระบุุ รีี)
119/8 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลหนองปลาหมอ อำำ �เภอหนองแค จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18140

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 16.00 น.

0 3629 8145

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วัั งม่่ วง (สระบุุ รีี)
35 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลคำำ�พราน อำำ �เภอวัั งม่่วง จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18220

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3634 0253

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วิิ หารแดง (สระบุุ รีี)
67/6 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลหนองสรวง อำำ �เภอวิิ หารแดง จัั งหวัั ดสระบุุ รีี 18150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3620 0861

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3651 0348,
0 3651 0350

0 3651 0349

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สวรรคโลก (สุุ โขทัั ย)
92/9 ถนนจรดวิิ ถีีถ่่อง ตำำ �บลเมืืองสวรรคโลก
อำำ �เภอสวรรคโลก จัั งหวัั ดสุุ โขทัั ย 64110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5564 3191

0 5564 3192

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สุุ โขทัั ย
19/1 ถนนสิิ งหวัั ฒน์์ ตำำ �บลธานีี อำำ �เภอเมืืองสุุ โขทัั ย จัั งหวัั ดสุุ โขทัั ย 64000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5561 5658-9

0 5561 5659

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต กงไกรลาศ (สุุ โขทัั ย)
9/6 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลบ้้านกร่่ าง อำำ �เภอกงไกรลาศ จัั งหวัั ดสุุ โขทัั ย 64170

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5690

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ทุ่่�งเสลี่่� ยม (สุุ โขทัั ย)
168/2 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลทุ่่�งเสลี่่� ยม อำำ �เภอทุ่่�งเสลี่่� ยม จัั งหวัั ดสุุ โขทัั ย 64150

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5623

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านด่่ านลานหอย (สุุ โขทัั ย)
190/25 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลลานหอย อำำ �เภอบ้้ านด่่ านลานหอย
จัั งหวัั ดสุุ โขทัั ย 64140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5681

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ศรีี สััชนาลัั ย (สุุ โขทัั ย)
436/6 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลหาดเสี้้� ยว อำำ �เภอศรีีสัั ชนาลัั ย จัั งหวัั ดสุุ โขทัั ย 64130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5567 2220

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ดอนเจดีี ย์์ (สุุ พรรณบุุ รีี)
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
999/110 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลดอนเจดีีย์์ อำำ �เภอดอนเจดีีย์์ จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72170 09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8513

0 3552 8514

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ด่่ านช้้าง (สุุ พรรณบุุ รีี)
280/5-6 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลด่่านช้้ าง อำำ �เภอด่่ านช้้ าง จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72180

0 3552 8668,
0 3552 8667

0 3552 8667

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต การเคหะ (สระบุุ รีี)

สิิ งห์์ บุุรีี
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สิิ งห์์ บุุรีี
154/165 ตำำ �บลบางพุุ ทรา อำำ �เภอเมืืองสิิ งห์์ บุุรีี จัั งหวัั ดสิิ งห์์ บุุรีี 16000
สุุ โขทัั ย

สุุ พรรณบุุ รีี

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เดิิ มบางนางบวช (สุุ พรรณบุุ รีี)

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
26/11 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลเขาพระ อำำ �เภอเดิิ มบางนางบวช จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72120 09.00 น. - 17.30 น.

โทรศัั พท์์

โทรสาร

0 3552 8653-4

0 3552 8654

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สองพี่่� น้้ อง (สุุ พรรณบุุ รีี)
90/15 ถนนบางลี่่� -หนองวัั ลย์์เปรีียง ตำำ �บลสองพี่่� น้้อง
อำำ �เภอสองพี่่� น้้อง จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8424-5

0 3552 8425

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สุุ พรรณบุุ รีี
56/2 ถนนเณรแก้้ ว ตำำ �บลท่่าพี่่� เลี้้� ยง อำำ �เภอเมืืองสุุ พรรณบุุ รีี
จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3544 6548-9

0 3552 3200

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อู่่�ทอง (สุุ พรรณบุุ รีี)
732 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลอู่่�ทอง อำำ �เภออู่่�ทอง จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 4072

0 3552 4073

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเขต (สุุ พรรณบุุ รีี)
302 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลจรเข้้ สามพัั น อำำ �เภออู่่�ทอง จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 71170

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3454 0208

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดแม่่ จูู (สุุ พรรณบุุ รีี)
705 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลสามชุุ ก อำำ �เภอสามชุุ ก จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8513

0 3552 8514

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ท่่ าเสด็็ จ (สุุ พรรณบุุ รีี)
จัั นทร์์ อัั งคาร พฤหัั สบดีี
379/4 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลสระแก้้ ว อำำ �เภอเมืืองสุุ พรรณบุุ รีี จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72230 09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8613

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ทุ่่�งคอก (สุุ พรรณบุุ รีี)
684 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลทุ่่�งคอก อำำ �เภอสองพี่่� น้้อง จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72190

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3544 0516

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ศรีี ประจัั นต์์ (สุุ พรรณบุุ รีี)
57/1 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบ้้านกร่่ าง อำำ �เภอศรีีประจัั นต์์ จัั งหวัั ดสุุ พรรณบุุ รีี 72140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น

0 3552 8670

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3561 2050,
0 3561 2052

0 3561 2051

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อุุ ทััยธานีี
166/4 ถนนเติิ บศิิริิ ตำำ �บลอุุทัั ยใหม่่ อำำ �เภอเมืืองอุุ ทัั ยธานีี
จัั งหวัั ดอุุ ทัั ยธานีี 61000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5651 0697-8

0 5651 0698

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองฉาง (อุุ ทััยธานีี )
9/28 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลหนองฉาง อำำ �เภอหนองฉาง จัั งหวัั ดอุุ ทัั ยธานีี 61110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5651 0690

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กาฬสิิ นธุ์์�
18/12 ถนนทุ่่�งศรีีเมืือง ตำำ �บลกาฬสิิ นธุ์์� อำำ �เภอเมืืองกาฬสิิ นธุ์์�
จัั งหวัั ดกาฬสิิ นธุ์์� 46000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4381 1351,
0 4381 1358

0 4381 1356

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กุุ ฉิินารายณ์์ (กาฬสิิ นธุ์์�)
465/3 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบัั วขาว อำำ �เภอกุุ ฉิินารายณ์์ จัั งหวัั ดกาฬสิิ นธุ์์� 46110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4384 0491-2

0 4384 0492

อ่่ างทอง
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อ่่ างทอง
49/9 ถนนอ่่ างทอง-สิิ งห์์ บุุรีี ตำำ �บลย่่านซื่่� อ อำำ �เภอเมืืองอ่่ างทอง
จัั งหวัั ดอ่่ างทอง 14000
อุุ ทััยธานีี

ภาคตะวัั นออกเฉีี ยงเหนืื อ
กาฬสิิ นธุ์์�
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สมเด็็ จ (กาฬสิิ นธุ์์�)
416/7 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลสมเด็็ จ อำำ �เภอสมเด็็ จ จัั งหวัั ดกาฬสิิ นธุ์์� 46150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4384 0245-6

0 4384 0246

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เขาวง (กาฬสิิ นธุ์์�)
136 หมู่่�ที่่� 18 ตำำ �บลคุ้้� มเก่่ า อำำ �เภอเขาวง จัั งหวัั ดกาฬสิิ นธุ์์� 46160

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4384 0486

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ยางตลาด (กาฬสิิ นธุ์์�)
448 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลยางตลาด อำำ �เภอยางตลาด จัั งหวัั ดกาฬสิิ นธุ์์� 46120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4381 1351,
0 4381 1358

0 4381 1356

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สหัั สขัั นธ์์ (กาฬสิิ นธุ์์�)
15/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลโนนบุุ รีี อำำ �เภอสหัั สขัั นธ์์ จัั งหวัั ดกาฬสิิ นธุ์์� 46140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4384 0467

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กระนวน (ขอนแก่่ น)
49/5 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลหนองโก อำำ �เภอกระนวน จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40170

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4735,
0 4342 4736

0 4342 4736

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ขอนแก่่ น
381/49 หมู่่�ที่่� 17 ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองขอนแก่่ น จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4346 8808-9

0 4346 8810

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชุุ มแพ (ขอนแก่่ น)
92/5 หมู่่�ที่่� 15 ตำำ �บลชุุมแพ อำำ �เภอชุุ มแพ จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4331 3099-102 0 4331 3096

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ถนนกสิิ กรทุ่่�งสร้้าง (ขอนแก่่ น)
279/27 หมู่่�ที่่� 13 ถนนกสิิ กรทุ่่�งสร้้ าง ตำำ �บลในเมืือง
อำำ �เภอเมืืองขอนแก่่ น จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4370-1

0 4342 4372

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย น้ำำ� �พอง (ขอนแก่่ น)
562 หมู่่�ที่่� 10 ถนนราษฎร์์ บำำ�รุุง ตำำ �บลหนองกุุ ง
อำำ �เภอน้ำำ� �พอง จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4724-5

0 4342 4725

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านไผ่่ (ขอนแก่่ น)

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์

0 4330 6236-7

0 4330 6237

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พล (ขอนแก่่ น)
127/1 ถนนมิิ ตรภาพ ตำำ �บลเมืืองพล อำำ �เภอพล จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4398-9

0 4342 4399

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองเรืือ (ขอนแก่่ น)
231 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลหนองเรืือ อำำ �เภอหนองเรืือ จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40210

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4750-1

0 4342 4751

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เขาสวนกวาง (ขอนแก่่ น)
454 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลคำำ�ม่่วง อำำ �เภอเขาสวนกวาง จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40280

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4330 6696

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดประตููน้ำำ� � (ขอนแก่่ น)
จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
456 ถนนมิิ ตรภาพ ตำำ �บลเมืืองเก่่ า อำำ �เภอเมืืองขอนแก่่ น จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40000 09.00 น. - 15.00 น.

0 4346 8808-9

0 4346 8810

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านทุ่่�ม (ขอนแก่่ น)
134/5 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลบ้้านทุ่่�ม อำำ �เภอเมืืองขอนแก่่ น จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4330 6089

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านหนองใหญ่่ (ขอนแก่่ น)
12/63 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองขอนแก่่ น จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40000

จัั นทร์์ พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.30 น.

0 4330 6810

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ภููเวีี ยง (ขอนแก่่ น)
124/2 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลภููเวีียง อำำ �เภอภูู เวีียง จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4342 4747

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต มัั ญจาคีี รีี (ขอนแก่่ น)
33 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลกุุดเค้้ า อำำ �เภอมัั ญจาคีีรีี จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40160

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4342 4737

-

ขอนแก่่ น

451/17 หมู่่�ที่่� 1 ถนนมนตรีี ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอบ้้ านไผ่่ จัั งหวัั ดขอนแก่่ น 40110 09.00 น. - 17.30 น.

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แก้้งคร้้อ (ชัั ยภููมิิ )
456/3 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลช่่องสามหมอ อำำ �เภอแก้้ งคร้้ อ จัั งหวัั ดชัั ยภูู มิิ 36150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4405 6860

0 4405 6861

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชัั ยภููมิิ
293/63 ถนนยุุ ติิธรรม ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองชัั ยภูู มิิ จัั งหวัั ดชัั ยภูู มิิ 36000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4481 1404,
0 4481 1406

0 4481 1405

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดคอนสาร (ชัั ยภููมิิ )
238/26 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลคอนสาร อำำ �เภอคอนสาร จัั งหวัั ดชัั ยภูู มิิ 36180

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 17.30 น.

0 4405 6970

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ภููเขีี ยว (ชัั ยภููมิิ )
81/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลผัักปััง อำำ �เภอภูู เขีียว จัั งหวัั ดชัั ยภูู มิิ 36110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
11.00 น. - 17.00 น.

0 4486 1889

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครพนม
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
130/1 ถนนนิิ ตโย ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองนครพนม จัั งหวัั ดนครพนม 48000 09.00 น. - 17.30 น.

0 4253 0772-3

0 4253 0773

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นาแก (นครพนม)
600/4 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลนาแก อำำ �เภอนาแก จัั งหวัั ดนครพนม 48130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4253 0758-9

0 4253 0759

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ธาตุุ พนม (นครพนม)
247 หมู่่�ที่่� 13 ตำำ �บลธาตุุ พนม อำำ �เภอธาตุุ พนม จัั งหวัั ดนครพนม 48110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 16.00 น.

0 4254 1222

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4498 4024,
0 4498 4023

0 4498 4023

2/32 ซอยมิิ ตรภาพ 15 ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองนครราชสีี มา
จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4421 1831-2

0 4421 1833

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครราชสีี มา
1282/12 ถนนมิิ ตรภาพ ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองนครราชสีี มา
จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4425 1456

0 4434 2715

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บัั วใหญ่่ (นครราชสีี มา)
11/42 ถนนเทศบาล 4 ตำำ �บลบัั วใหญ่่ อำำ �เภอบัั วใหญ่่
จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4491 3707,
0 4491 3709

0 4491 3708

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปัั กธงชัั ย (นครราชสีี มา)
260/2 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ �บลเมืืองปัั ก อำำ �เภอปัั กธงชัั ย จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4493 8766-7

0 4493 8767

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
939/19 ถนนมิิ ตรภาพ ตำำ �บลปากช่่ อง อำำ �เภอปากช่่ อง จัั งหวััดนครราชสีี มา 30130 09.00 น. - 17.30 น.

0 4431 6801-2

0 4431 6803

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พิิ มาย (นครราชสีี มา)
553/4 หมู่่�ที่่� 14 ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอพิิ มาย จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4475 6872-3

0 4475 6873

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สีี คิ้้� ว (นครราชสีี มา)
352 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลสีีคิ้้� ว อำำ �เภอสีีคิ้้� ว จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4498 4020-1

0 4498 4021

0 4495 0050

-

ชัั ยภููมิิ

นครพนม

นครราชสีี มา
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ด่่ านขุุ นทด (นครราชสีี มา)
767/9 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลด่่านขุุ นทด อำำ �เภอด่่ านขุุ นทด จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30210
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตลาดเซฟวัั น

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปากช่่ อง (นครราชสีี มา)

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เฉลิิ มพระเกีี ยรติิ (นครราชสีี มา)
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
211 หมู่่�ที่่� 14 ตำำ �บลท่่าช้้ าง อำำ �เภอเฉลิิ มพระเกีียรติิ จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30230 10.00 น. - 16.00 น.
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดแม่่ สมบููรณ์์ จอหอ (นครราชสีี มา)
82 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลจอหอ อำำ �เภอเมืืองนครราชสีี มา จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30310

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4421 1831-2

0 4421 1833

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดรวมน้ำำ� �ใจชาวกลางดง (นครราชสีี มา)
99/24 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลกลางดง อำำ �เภอปากช่่ อง จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30130

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4431 6801-2

0 4431 6803

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต โนนสูู ง (พิิ มาย)
9/11 ซอยเทศบาล 1 ถนนเทศบาล ตำำ �บลโนนสูู ง อำำ �เภอโนนสูู ง
จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30160

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4439 0707

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สูู งเนิิ น (นครราชสีี มา)
187/1 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลสููงเนิิ น อำำ �เภอสูู งเนิิ น จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30170

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4498 4022

-

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
358/8 หมู่่�ที่่� 17 ตำำ �บลหนองสาหร่่ าย อำำ �เภอปากช่่ อง จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30130 09.00 น. - 15.00 น.

0 4430 0551

-

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4425 1456

0 4434 2715

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บึึ งกาฬ
218/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลบึึงกาฬ อำำ �เภอเมืืองบึึ งกาฬ จัั งหวัั ดบึึ งกาฬ 38000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4249 0762-3

0 4249 1545

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เซกา (บึึ งกาฬ)
289/3 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลเซกา อำำ �เภอเซกา จัั งหวัั ดบึึ งกาฬ 38150

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4249 0454

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นางรอง (บุุ รีีรััมย์์ )
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
214/7 ถนนประชาสัั นติิ สุุข ตำำ �บลนางรอง อำำ �เภอนางรอง จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31110 09.00 น. - 17.30 น.

0 4463 4528

0 4463 4529

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บุุ รีีรััมย์์
112 ถนนจิิ ระ ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองบุุ รีีรััมย์์ จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4461 3444,
0 4461 3433

0 4461 3466

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ประโคนชัั ย (บุุ รีีรััมย์์ )
465/1 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลประโคนชัั ย อำำ �เภอประโคนชัั ย จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4463 4845,
0 4463 4846

0 4463 4846

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ปะคำำ � (บุุ รีีรััมย์์ )
17 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลปะคำำ � อำำ �เภอปะคำำ � จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31220

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6797

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ละหานทราย (บุุ รีีรััมย์์ )
34 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลละหานทราย อำำ �เภอละหานทราย จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31170

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6927

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ลำำ �ปลายมาศ (บุุ รีีรััมย์์ )
771 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลลำำ�ปลายมาศ อำำ �เภอลำำ �ปลายมาศ จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31130

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 0088

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สตึึ ก (บุุ รีีรััมย์์ )
344/67 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลนิิคม อำำ �เภอสตึึ ก จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31150

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6726

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองกี่่� (บุุ รีีรััมย์์ )
จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
19/4 หมู่่�ที่่� 2 ถนนสี่่�สิิ งหา ตำำ �บลทุ่่�งกระเต็็ น อำำ �เภอหนองกี่่� จัั งหวัั ดบุุ รีีรััมย์์ 31210 09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6856

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองสาหร่่ าย (นครราชสีี มา)

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หัั วทะเล (นครราชสีี มา)
296 หมู่่�ที่่� 3 ถนนเพชรมาตุุ คลา ตำำ �บลหััวทะเล อำำ �เภอเมืืองนครราชสีี มา
จัั งหวัั ดนครราชสีี มา 30000
บึึ งกาฬ

บุุ รีีรััมย์์

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย โกสุุ มพิิ สััย (มหาสารคาม)
399/1 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ �บลหััวขวาง อำำ �เภอโกสุุ มพิิ สััย จัั งหวัั ดมหาสารคาม 44140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4375 0985-6

0 4375 0986

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พยัั คฆภููมิิ พิิสััย (มหาสารคาม)
30 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลปะหลาน อำำ �เภอพยัั คฆภูู มิิพิิสััย จัั งหวัั ดมหาสารคาม 44110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4375 0615

0 4375 0614

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย มหาสารคาม
157/2 ถนนถีีนานนท์์ ตำำ �บลตลาด อำำ �เภอเมืืองมหาสารคาม
จัั งหวัั ดมหาสารคาม 44000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4371 0811,
0 4371 0813

0 4371 0812

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เชีี ยงยืืน (มหาสารคาม)
8/8 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลเชีียงยืืน อำำ �เภอเชีียงยืืน จัั งหวัั ดมหาสารคาม 44160

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0913

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บรบืือ (มหาสารคาม)
448/3 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลบรบืือ อำำ �เภอบรบืือ จัั งหวัั ดมหาสารคาม 44130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0912

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วาปีี ปทุุ ม (มหาสารคาม)
454 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลหนองแสง อำำ �เภอวาปีี ปทุุ ม จัั งหวัั ดมหาสารคาม 44120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0990

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4261 4030-1

0 4261 4034

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ยโสธร
361 ถนนวิิ ทยะธำำ �รงค์์ ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองยโสธร จัั งหวัั ดยโสธร 35000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4575 6635

0 4575 6634

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต คำำ �เขื่่� อนแก้้ว (ยโสธร)
10/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลลุุมพุุ ก อำำ �เภอคำำ �เขื่่� อนแก้้ ว จัั งหวัั ดยโสธร 35110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4575 6684

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เลิิ งนกทา (ยโสธร)
590 หมู่่�ที่่� 13 ตำำ �บลสามแยก อำำ �เภอเลิิ งนกทา จัั งหวัั ดยโสธร 35120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.30 น. - 16.00 น.

0 4575 6784

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เกษตรวิิ สััย (ร้้อยเอ็็ ด)
66 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเกษตรวิิ สััย อำำ �เภอเกษตรวิิ สััย จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6484,
0 4355 6483

0 4355 6483

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย โพนทอง (ร้้อยเอ็็ ด)
176 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลแวง อำำ �เภอโพนทอง จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6435-6

0 4355 6436

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ร้้อยเอ็็ ด
56/2 ถนนเทวาภิิ บาล ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองร้้ อยเอ็็ ด
จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4351 6711,
0 4351 8237

0 4351 8236

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สุุ วรรณภููมิิ (ร้้อยเอ็็ ด)
547/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลสระคูู อำำ �เภอสุุ วรรณภูู มิิ จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6431-2

0 4355 6432

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต จตุุ รพัั กตรพิิ มาน (ร้้อยเอ็็ ด)
447/1 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลหััวช้้ าง อำำ �เภอจตุุ รพัั กตรพิิ มาน จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45180

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4356 1151

-

มหาสารคาม

มุุ กดาหาร
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย มุุ กดาหาร
89/8 ถนนมุุ กดาหาร-ดอนตาล ตำำ �บลศรีีบุุ ญเรืือง
อำำ �เภอเมืืองมุุ กดาหาร จัั งหวัั ดมุุ กดาหาร 49000
ยโสธร

ร้้อยเอ็็ ด
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สำ �นั กงานสาขา
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โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต โพธิ์์� ชััย (ร้้อยเอ็็ ด)
104 หมู่่�ที่่� 17 ตำำ �บลขามเปี้้� ย อำำ �เภอโพธิ์์� ชััย จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45230

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4355 6437

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เสลภููมิิ (ร้้อยเอ็็ ด)
100 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลขวัั ญเมืือง อำำ �เภอเสลภูู มิิ จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4351 6711,
0 4351 8237

0 4351 8236

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองพอก (ร้้อยเอ็็ ด)
14 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลหนองพอก อำำ �เภอหนองพอก จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45210

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4350 1679

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต อาจสามารถ (ร้้อยเอ็็ ด)
2/8 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลอาจสามารถ อำำ �เภออาจสามารถ จัั งหวัั ดร้้ อยเอ็็ ด 45160

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4355 6434

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เลย
83/2 ถนนเจริิ ญรัั ฐ ตำำ �บลกุุดป่่ อง อำำ �เภอเมืืองเลย จัั งหวัั ดเลย 42000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4281 5476-7

0 4281 5478

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วัั งสะพุุ ง (เลย)
531/2 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลวัังสะพุุ ง อำำ �เภอวัั งสะพุุ ง จัั งหวัั ดเลย 42130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4281 0401

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กัั นทรลัั กษ์์ (ศรีี สะเกษ)
62/1 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลน้ำ�ำ �อ้้อม อำำ �เภอกัั นทรลัั กษ์์ จัั งหวัั ดศรีีสะเกษ 33110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4582 6530

0 4582 6531

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ขุุ ขัันธ์์ (ศรีี สะเกษ)
637/2 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลห้้วยเหนืื อ อำำ �เภอขุุ ขัันธ์์ จัั งหวัั ดศรีีสะเกษ 33140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4582 6562-3

0 4582 6563

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ราษีี ไศล (ศรีี สะเกษ)
34/9 หมู่่�ที่่� 2 ถนนรัั ฐประชา ตำำ �บลเมืืองคง อำำ �เภอราษีี ไศล
จัั งหวัั ดศรีีสะเกษ 33160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4568 2120,
0 4568 2119

0 4568 2119

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ศรีี สะเกษ
983/69 ถนนกวงเฮง ตำำ �บลเมืืองใต้้ อำำ �เภอเมืืองศรีีสะเกษ
จัั งหวัั ดศรีีสะเกษ 33000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4561 3317-8

0 4561 3319

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต กัั นทรารมย์์ (ศรีี สะเกษ)
74/16 หมู่่�ที่่� 13 ตำำ �บลดููน อำำ �เภอกัั นทรารมย์์ จัั งหวัั ดศรีีสะเกษ 33130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4565 1158

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ขุุ นหาญ (ศรีี สะเกษ)
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
25 หมู่่�ที่่� 12 ถนนสุุ ขาภิิ บาล 1 ตำำ �บลสิิ อำำ �เภอขุุ นหาญ จัั งหวัั ดศรีีสะเกษ 33150 09.00 น. - 15.30 น.

0 4582 6530

0 4582 6531

เลย

ศรีี สะเกษ

สกลนคร
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย คำำ �ตากล้้า (สกลนคร)
153/1 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลคำำ�ตากล้้ า อำำ �เภอคำำ �ตากล้้ า จัั งหวัั ดสกลนคร 47250

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4279 6402,
0 4279 6401

0 4279 6401

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พัั งโคน (สกลนคร)
56/12 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลพัังโคน อำำ �เภอพัั งโคน จัั งหวัั ดสกลนคร 47160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4270 7530

0 4270 7529

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย วานรนิิ วาส (สกลนคร)
218 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลคอนสวรรค์์ อำำ �เภอวานรนิิ วาส จัั งหวัั ดสกลนคร 47120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4297 3570-1

0 4297 3571

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สกลนคร
218/23 ถนนรัั ฐพัั ฒนา ตำำ �บลธาตุุ เชิิ งชุุม
อำำ �เภอเมืืองสกลนคร จัั งหวัั ดสกลนคร 47000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4271 2511,
0 4271 3404

0 4271 6404

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สว่่ างแดนดิิ น (สกลนคร)
651 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลสว่่ างแดนดิิ น อำำ �เภอสว่่ างแดนดิิ น จัั งหวัั ดสกลนคร 47110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.30 น. - 16.00 น.

0 4272 2355

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต อากาศอำำ �นวย (สกลนคร)
24/6 หมู่่�ที่่� 18 ถนนไทยพาณิิ ชย์์ ตำำ �บลอากาศ อำำ �เภออากาศอำำ �นวย
จัั งหวัั ดสกลนคร 47170

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4279 8118

-

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4455 8301-2

0 4455 8302

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
142/4 ถนนสนิิ ทนิิ คมรัั ฐ ตำำ �บลในเมืือง อำำ �เภอเมืืองสุุ ริิ นทร์์ จัั งหวััดสุุ ริิ นทร์์ 32000 09.00 น. - 17.30 น.

0 4451 3232,
0 4451 3113

0 4451 3233

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต จอมพระ (สุุ ริิ นทร์์ )
365/3 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลจอมพระ อำำ �เภอจอมพระ จัั งหวัั ดสุุ ริิ นทร์์ 32180

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4458 1232

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ปราสาท (สุุ ริิ นทร์์ )		
311/14 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลกัังแอน อำำ �เภอปราสาท จัั งหวัั ดสุุ ริิ นทร์์ 32140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4455 1188

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต รัั ตนบุุ รีี (สุุ ริิ นทร์์ )
71 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลรััตนบุุ รีี อำำ �เภอรัั ตนบุุ รีี จัั งหวัั ดสุุ ริิ นทร์์ 32130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4459 9117

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ศีี ขรภููมิิ (สุุ ริิ นทร์์ )
137-138 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลระแงง อำำ �เภอศีี ขรภูู มิิ จัั งหวัั ดสุุ ริิ นทร์์ 32110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4456 1113

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ าบ่่ อ (หนองคาย)
367/3 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลท่่าบ่่ อ อำำ �เภอท่่ าบ่่ อ จัั งหวัั ดหนองคาย 43110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4386-7

0 4241 4387

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย โพนพิิ สััย (หนองคาย)
576/1 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลจุุมพล อำำ �เภอโพนพิิ สััย จัั งหวัั ดหนองคาย 43120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4364-5

0 4241 4365

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองคาย
148/34 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลมีีชััย อำำ �เภอเมืืองหนองคาย จัั งหวัั ดหนองคาย 43000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4041,
0 4241 4043

0 4241 4042

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เฝ้้ าไร่่ (หนองคาย)
525 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลเฝ้้ าไร่่ อำำ �เภอเฝ้้ าไร่่ จัั งหวัั ดหนองคาย 43120

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 16.00 น.

0 4241 4359

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ศรีี เชีี ยงใหม่่ (หนองคาย)
90/5 หมู่่�ที่่� 14 ตำำ �บลพานพร้้ าว อำำ �เภอศรีีเชีียงใหม่่ จัั งหวัั ดหนองคาย 43130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4241 4385

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองบัั วลำำ �ภูู
102/1 หมู่่�ที่่� 10 ถนนอุุ ดรธานีี -เลย ตำำ �บลลำำ�ภูู
อำำ �เภอเมืืองหนองบัั วลำำ �ภูู จัั งหวัั ดหนองบัั วลำำ �ภูู 39000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4231 5415

0 4231 5414

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต นากลาง (หนองบัั วลำำ �ภูู )
133/1 หมู่่�ที่่� 16 ตำำ �บลนากลาง อำำ �เภอนากลาง จัั งหวัั ดหนองบัั วลำำ �ภูู 39170

จัั นทร์์ อัั งคาร พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4231 5471

-

สุุ ริิ นทร์์
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ าตููม (สุุ ริิ นทร์์ )
374 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลท่่าตูู ม อำำ �เภอท่่ าตูู ม จัั งหวัั ดสุุ ริิ นทร์์ 32120
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สุุ ริิ นทร์์

หนองคาย

หนองบัั วลำำ �ภูู
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0 4552 5821-2

0 4552 5822

อำำ �นาจเจริิ ญ
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อำำ �นาจเจริิ ญ

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
560/2 หมู่่�ที่่� 13 ตำำ �บลบุ่่�ง อำำ �เภอเมืืองอำำ �นาจเจริิ ญ จัั งหวัั ดอำำ �นาจเจริิ ญ 37000 09.00 น. - 17.30 น.
อุุ ดรธานีี
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านดุุ ง (อุุ ดรธานีี )

103/2 หมู่่�ที่่� 6 ตรอกประดู่่� ซอยงามสง่่ า ตำำ �บลศรีีสุุ ทโธ
อำำ �เภอบ้้ านดุุ ง จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41190

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7305-6

0 4221 7306

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านถ่่ อน (อุุ ดรธานีี )
446/2 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบ้้านเลื่่� อม อำำ �เภอเมืืองอุุ ดรธานีี จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7375-6

0 4221 7376

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย วัั งสามหมอ (อุุ ดรธานีี )
563/2 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลวัังสามหมอ อำำ �เภอวัั งสามหมอ จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41280

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7472-3

0 4221 7473

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อุุ ดรธานีี
213 ถนนอุุ ดรดุุ ษฎีี ตำำ �บลหมากแข้้ ง อำำ �เภอเมืืองอุุ ดรธานีี
จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4224 2555,
0 4224 1347-8

0 4224 2504

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อุุ ดร (บ้้านจั่่� น)
844/4 ถนนทหาร (ดงวัั ด) ตำำ �บลหมากแข้้ ง
อำำ �เภอเมืืองอุุ ดรธานีี จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 1657,
0 4221 1659

0 4221 1658

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต กุุ มภวาปีี (อุุ ดรธานีี )
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
396/1 หมู่่�ที่่� 13 ถนนแชแล ตำำ �บลกุุมภวาปีี อำำ �เภอกุุ มภวาปีี จัั งหวััดอุุ ดรธานีี 41110 09.00 น. - 15.00 น.

0 4221 1657,
0 4221 1659

0 4221 1658

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านผืือ (อุุ ดรธานีี )
71/1 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลบ้้านผืือ อำำ �เภอบ้้ านผืือ จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41160

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4221 7309

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองหาน (อุุ ดรธานีี )
19/5 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลหนองหาน อำำ �เภอหนองหาน จัั งหวัั ดอุุ ดรธานีี 41130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 16.00 น.

0 4221 7362

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เดชอุุ ดม (อุุ บลราชธานีี )
904 หมู่่�ที่่� 24 ตำำ �บลเมืืองเดช อำำ �เภอเดชอุุ ดม จัั งหวัั ดอุุ บลราชธานีี 34160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4525 1713

0 4525 1724

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พิิ บูู ลมัั งสาหาร (อุุ บลราชธานีี )
60/4 ถนนพิิ บููล ตำำ �บลพิิบููล อำำ �เภอพิิ บููลมัังสาหาร จัั งหวัั ดอุุ บลราชธานีี 34110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4542 9469,
0 4542 9463

0 4542 9463

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย วาริิ นชำำ �ราบ (อุุ บลราชธานีี )
102/6 ถนนสถลมาร์์ ค ตำำ �บลวาริิ นชำำ �ราบ
อำำ �เภอวาริิ นชำำ �ราบ จัั งหวัั ดอุุ บลราชธานีี 34190

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4521 0885

0 4521 0884

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อุุ บลราชธานีี
234/1 หมู่่�ที่่� 18 ตำำ �บลขามใหญ่่ อำำ �เภอเมืืองอุุ บลราชธานีี
จัั งหวัั ดอุุ บลราชธานีี 34000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4531 4421-2

0 4531 4423

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เขื่่� องใน (อุุ บลราชธานีี )
693/5 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลเขื่่� องใน อำำ �เภอเขื่่� องใน จัั งหวัั ดอุุ บลราชธานีี 34150

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4542 9491

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ม่่ วงสามสิิ บ (อุุ บลราชธานีี )
จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
186/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลม่่วงสามสิิ บ อำำ �เภอม่่ วงสามสิิ บ จัั งหวัั ดอุุ บลราชธานีี 34140 09.00 น. - 15.00 น.

0 4542 9490

-

อุุ บลราชธานีี

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย จัั นทบุุ รีี
87/2 ถนนมหาราช ตำำ �บลตลาด อำำ �เภอเมืืองจัั นทบุุ รีี จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3932 1578-9

0 3932 0809

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พลัั บพลา (จัั นทบุุ รีี)
90/5 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลพลัั บพลา อำำ �เภอเมืืองจัั นทบุุ รีี จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0290-1

0 3948 0291

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ห้้วยสะท้้อน (จัั นทบุุ รีี)
247 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลทุ่่�งเบญจา อำำ �เภอท่่ าใหม่่ จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22170

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0637

0 3948 0638

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ขลุุ ง (จัั นทบุุ รีี)
175/4 ถนนเทศบาลสาย 5 ตำำ �บลขลุุ ง อำำ �เภอขลุุ ง จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22110

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0180

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ท่่ าใหม่่ (จัั นทบุุ รีี)
26 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำำ �บลท่่าใหม่่ อำำ �เภอท่่ าใหม่่ จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22120

จัั นทร์์ พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0637-8

0 3948 0638

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต โป่่ งน้ำำ� �ร้้ อน (จัั นทบุุ รีี)
249/3 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลทัับไทร อำำ �เภอโป่่ งน้ำำ� �ร้้อน จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22140

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0140

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สอยดาว (จัั นทบุุ รีี)
600/16 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลปะตง อำำ �เภอสอยดาว จัั งหวัั ดจัั นทบุุ รีี 22180

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0139

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ฉะเชิิ งเทรา
560/3 ถนนฉะเชิิ งเทรา-บางปะกง ตำำ �บลหน้้าเมืือง
อำำ �เภอเมืืองฉะเชิิ งเทรา จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3851 2090-1

0 3851 2092

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พนมสารคาม (ฉะเชิิ งเทรา)
1147/32 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลพนมสารคาม อำำ �เภอพนมสารคาม
จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3808 8499

0 3808 8498

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบางน้ำำ� �เปรี้้� ยว (ฉะเชิิ งเทรา)
140/16 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลโพรงอากาศ อำำ �เภอบางน้ำำ� �เปรี้้� ยว
จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 8754

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดคลอง 16
20/8 หมู่่�ที่่� 18 ตำำ �บลดอนฉิิ มพลีี อำำ �เภอบางน้ำำ� �เปรี้้� ยว
จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24170

จัั นทร์์ อัั งคาร ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2548 2797-8

0 2548 2799

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางคล้้า (ฉะเชิิ งเทรา)
124/11 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลท่่าทองหลาง อำำ �เภอบางคล้้ า จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3855 4215

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางวัั ว (ฉะเชิิ งเทรา)
1/210 หมู่่�ที่่� 14 ตำำ �บลบางวัั ว อำำ �เภอบางปะกง จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24130

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
10.00 น. - 16.00 น.

0 3855 4359

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต แปลงยาว (ฉะเชิิ งเทรา)
69/19 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลวัังเย็็ น อำำ �เภอแปลงยาว จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24190

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3855 4206

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สุุ วิิ นทวงศ์์ -ฉะเชิิ งเทรา
25/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลคลองอุุ ดมชลจร อำำ �เภอเมืืองฉะเชิิ งเทรา
จัั งหวัั ดฉะเชิิ งเทรา 24000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 8676

-

ภาคตะวัั นออก
จัั นทบุุ รีี

ฉะเชิิ งเทรา
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เจิิ มจอมพลศรีี ราชา (ชลบุุ รีี)
196/1 ถนนเจิิ มจอมพล ตำำ �บลศรีีราชา อำำ �เภอศรีีราชา จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3811 9317-8

0 3811 9317

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชลบุุ รีี
112/36 หมู่่�ที่่� 1 ถนนพระยาสัั จจา ตำำ �บลเสม็็ ด
อำำ �เภอเมืืองชลบุุ รีี จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3828 6986-7

0 3828 6985

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ดอนหัั วฬ่่ อ (ชลบุุ รีี)
87/35 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลดอนหัั วฬ่่ อ อำำ �เภอเมืืองชลบุุ รีี จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 5015

0 3819 5014

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เนิิ นพลัั บหวาน (พัั ทยา)
42/230 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลหนองปรืือ อำำ �เภอบางละมุุ ง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 6522

0 3819 6523

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านบึึ ง (ชลบุุ รีี)
8 ถนนวิิ ฑููรย์์ ดำำ�ริิ ตำำ �บลบ้้านบึึ ง อำำ �เภอบ้้ านบึึ ง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20170

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 9667-8

0 3819 9668

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พนัั สนิิ คม (ชลบุุ รีี)
25/5 ถนนจารุุ วร ตำำ �บลพนัั สนิิ คม อำำ �เภอพนัั สนิิ คม จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 9162-3

0 3819 9163

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พัั ทยา
509/78 หมู่่�ที่่� 9 ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท ตำำ �บลหนองปรืือ
อำำ �เภอบางละมุุ ง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3841 0234-5

0 3841 0238

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พานทอง (ชลบุุ รีี)
1/2 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลพานทอง อำำ �เภอพานทอง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 8515

0 3819 8516

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ศรีี ราชา
399/10 หมู่่�ที่่� 11 ถนนสุุ ขาภิิ บาล 8 ตำำ �บลหนองขาม
อำำ �เภอศรีีราชา จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3848 1003-4

0 3848 1005

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สัั ตหีี บ
426/1 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลสััตหีีบ อำำ �เภอสัั ตหีีบ จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20180

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3843 9192-3

0 3843 9194

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดทวีี พร (ระยอง)
910 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลเขาคัั นทรง อำำ �เภอศรีีราชา จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20110

อัั งคาร พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3802 5979-80 0 3802 5978

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบ่่ อวิิ นพลาซ่่ า (ศรีี ราชา)
271/364 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลบ่่อวิิ น อำำ �เภอศรีีราชา จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20230

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3848 1003-4

0 3848 1005

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดบางพระ (ชลบุุ รีี)
54/4 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบางพระ อำำ �เภอศรีีราชา จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3811 1608

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดวัั ดหนองเกตุุ น้้ อย (พัั ทยา)
36/11 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลหนองปลาไหล อำำ �เภอบางละมุุ ง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20150

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3841 0234-5

0 3841 0238

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต นาจอมเทีี ยน (พัั ทยา)
3/4 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลนาจอมเทีียน อำำ �เภอสัั ตหีีบ จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20250

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3818 2460

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต นิิ คมอมตะนคร (ชลบุุ รีี)
422 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลคลองตำำ �หรุุ อำำ �เภอเมืืองชลบุุ รีี จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20000

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3807 9208

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ่่ อทอง (ชลบุุ รีี)
99/161 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลบ่่อทอง อำำ �เภอบ่่ อทอง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20270

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3819 8577

-

ชลบุุ รีี

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

จัั นทร์์ อัั งคาร ศุุ กร์์
6/50 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้้ ตำำ �บลแสนสุุ ข อำำ �เภอเมืืองชลบุุ รีี จัั งหวััดชลบุุ รีี 20130 10.00 น. - 16.00 น.

0 3811 1455

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองชาก (ชลบุุ รีี)
1/19 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลหนองชาก อำำ �เภอบ้้ านบึึ ง จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20170

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3848 5030

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต แหลมฉบัั ง (ชลบุุ รีี)
115/19 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลทุ่่�งสุุขลา อำำ �เภอศรีีราชา จัั งหวัั ดชลบุุ รีี 20230

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3818 2503

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตราด
14 ถนนเทอดจรัั ส ตำำ �บลบางพระ อำำ �เภอเมืืองตราด จัั งหวัั ดตราด 23000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3951 0215-6

0 3951 0216

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต แสนตุ้้� ง (ตราด)
426/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลแสนตุ้้�ง อำำ �เภอเขาสมิิ ง จัั งหวัั ดตราด 23150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3951 3413

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กบิิ นทร์์ บุุรีี (ปราจีี นบุุ รีี)
1051 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลเมืืองเก่่ า อำำ �เภอกบิิ นทร์์ บุุรีี จัั งหวัั ดปราจีี นบุุ รีี 25240

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3721 0606

0 3721 0605

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปราจีี นบุุ รีี
64/20 ถนนปราจีี นตคาม ตำำ �บลหน้้าเมืือง
อำำ �เภอเมืืองปราจีี นบุุ รีี จัั งหวัั ดปราจีี นบุุ รีี 25000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3721 1990,
0 3721 1992

0 3721 1991

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ศรีี มหาโพธิิ
633/28 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลท่่าตูู ม อำำ �เภอศรีีมหาโพธิิ จัั งหวัั ดปราจีี นบุุ รีี 25140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3748 0949-50 0 3748 0948

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางแสน (ชลบุุ รีี)

ตราด

ปราจีี นบุุ รีี

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ประจัั นตคาม (ปราจีี นบุุ รีี)
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
47/5 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลประจัั นตคาม อำำ �เภอประจัั นตคาม จัั งหวัั ดปราจีี นบุุ รีี 25130 09.00 น. - 15.00 น.

0 3721 0922

-

ระยอง
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นิิ คมพัั ฒนา (ระยอง)
239/22 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลนิิคมพัั ฒนา อำำ �เภอนิิ คมพัั ฒนา จัั งหวัั ดระยอง 21180

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3802 9175-6

0 3802 9176

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านฉาง (ระยอง)
50/15 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลบ้้านฉาง อำำ �เภอบ้้ านฉาง จัั งหวัั ดระยอง 21130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3801 7669

0 3801 7668

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านเพ (ระยอง)
207/5 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลเพ อำำ �เภอเมืืองระยอง จัั งหวัั ดระยอง 21160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3801 6539

0 3801 6546

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย มาบตาพุุ ด (ระยอง)
49/16 ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท ตำำ �บลเนิิ นพระ อำำ �เภอเมืืองระยอง จัั งหวัั ดระยอง 21000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3368 3381-2

0 3368 3382

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ระยอง
144/49 ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท ตำำ �บลท่่าประดู่่� อำำ �เภอเมืืองระยอง จัั งหวัั ดระยอง 21000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3862 2900-2

0 3862 2904

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ระยอง-แกลง
99/9 ถนนสุุ ขุุ มวิิ ท ตำำ �บลทางเกวีียน อำำ �เภอแกลง จัั งหวัั ดระยอง 21110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3867 7123,
0 3867 7102

0 3867 7101

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลปลวกแดง อำำ �เภอปลวกแดง จัั งหวัั ดระยอง 21140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3802 5979-80 0 3802 5978
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โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สะพานสี่่� (ระยอง)
124/19 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลมาบยางพร อำำ �เภอปลวกแดง จัั งหวัั ดระยอง 21140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 8475-6

0 3819 8476

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดนิิ คมซอย 13 (ระยอง)
260 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลมะขามคู่่� กิ่่� งอำำ�เภอนิิ คมพัั ฒนา จัั งหวัั ดระยอง 21180

พุุ ธ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3801 8940

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดเทศบาลเมืืองมาบตาพุุ ด (ระยอง)
88/14-15 ถนนเนิิ นพยอม ตำำ �บลมาบตาพุุ ด
อำำ �เภอเมืืองระยอง จัั งหวัั ดระยอง 21150

อัั งคาร พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3862 2900-2

0 3862 2904

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านค่่ าย (ระยอง)
130/5 หมู่่�ที่่� 2 ถนนเทศบาล 2 ตำำ �บลบ้้านค่่ าย
อำำ �เภอบ้้ านค่่ าย จัั งหวัั ดระยอง 21120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3862 2900-2

0 3862 2904

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
70/1 ถนนสุุ วรรณศร ตำำ �บลสระแก้้ ว อำำ �เภอเมืืองสระแก้้ ว จัั งหวััดสระแก้้ ว 27000 09.00 น. - 17.30 น.

0 3742 1890,
0 3742 1896

0 3742 1894

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย อรัั ญประเทศ
200/5 หมู่่�ที่่� 2 ถนนธนะวิิ ถีี ตำำ �บลบ้้านใหม่่ หนองไทร
อำำ �เภออรัั ญประเทศ จัั งหวัั ดสระแก้้ ว 27120

0 3724 7517-8

0 3723 1572

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดวิิ ไลรุ่่�งเจริิ ญ (สระแก้้ว)
จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
1110/35 หมู่่�ที่่� 10 ตำำ �บลวััฒนานคร อำำ �เภอวัั ฒนานคร จัั งหวัั ดสระแก้้ ว 27160 09.00 น. - 15.00 น.

0 3724 7233

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต วัั งน้ำำ� �เย็็ น (สระแก้้ว)
96/7 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลวัังน้ำ�ำ �เย็็ น อำำ �เภอวัั งน้ำ�ำ �เย็็ น จัั งหวัั ดสระแก้้ ว 27210

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 3755 0566

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กาญจนบุุ รีี
250/2 ถนนแสงชูู โต ตำำ �บลบ้้านเหนืื อ อำำ �เภอเมืืองกาญจนบุุ รีี
จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3451 5234,
0 3451 5317

0 3451 5318

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ าม่่ วง (กาญจนบุุ รีี)
751/3 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลท่่าม่่ วง อำำ �เภอท่่ าม่่ วง จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3461 1484-5

0 3461 1485

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ ามะกา (กาญจนบุุ รีี)
269/7 ถนนแสงชูู โต ตำำ �บลท่่าเรืือ อำำ �เภอท่่ ามะกา จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3454 0451

0 3454 0452

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ลาดหญ้้า (กาญจนบุุ รีี)
140/8 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลลาดหญ้้ า อำำ �เภอเมืืองกาญจนบุุ รีี
จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71190

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3454 0206-7

0 3454 0207

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พนมทวน (กาญจนบุุ รีี)
5 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลพนมทวน อำำ �เภอพนมทวน จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71140

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3451 0479

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ลููกแก (กาญจนบุุ รีี)
20 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลดอนขมิ้้� น อำำ �เภอท่่ ามะกา จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3456 6002

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต หนองตากยา (กาญจนบุุ รีี)
259/2 หมู่่�ที่่� 12 ตำำ �บลหนองตากยา อำำ �เภอท่่ าม่่ วง จัั งหวัั ดกาญจนบุุ รีี 71110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3454 0434

-

สระแก้้ว
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สระแก้้ว

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

ภาคตะวัั นตก
กาญจนบุุ รีี

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตาก
399/2 ถนนมหาดไทยบำำ �รุุง ตำำ �บลระแหง อำำ �เภอเมืืองตาก จัั งหวัั ดตาก 63000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5551 2210-1

0 5551 2212

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย แม่่ สอด
64/1 ถนนประสาทวิิ ถีี ตำำ �บลแม่่ สอด อำำ �เภอแม่่ สอด จัั งหวัั ดตาก 63110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5553 3673-4

0 5553 3675

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พบพระ (ตาก)
22/6 หมู่่�ที่่� 15 ตำำ �บลช่่องแคบ อำำ �เภอพบพระ จัั งหวัั ดตาก 63160

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5550 8500

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กุุ ยบุุ รีี (ประจวบคีี รีีขัันธ์์ )
235/44 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลกุุยบุุ รีี อำำ �เภอกุุ ยบุุ รีี จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77150

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3264 6580-1

0 3264 6581

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บางสะพาน
87/12 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลกำำ�เนิิ ดนพคุุ ณ อำำ �เภอบางสะพาน
จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3269 1176-7

0 3269 1178

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ประจวบคีี รีีขัันธ์์
179 ถนนพิิ ทัักษ์์ ชาติิ ตำำ �บลประจวบคีีรีีขัั นธ์์
อำำ �เภอเมืืองประจวบคีีรีีขัั นธ์์ จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3260 3464,
0 3260 3466

0 3260 3465

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปราณบุุ รีี
73/15 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลเขาน้้ อย อำำ �เภอปราณบุุ รีี จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3262 1502-3

0 3262 1504

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หัั วหิิ น
11/194 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลหััวหิิ น
อำำ �เภอหัั วหิิ น จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3251 1657-8

0 3251 1659

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บางสะพานน้้ อย (ประจวบคีี รีีขัันธ์์ )
13/2 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลบางสะพาน อำำ �เภอบางสะพานน้้ อย
จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77170

จัั นทร์์ อัั งคาร พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3264 6559

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ปากน้ำำ� �ปราณ (ประจวบคีี รีีขัันธ์์ )
511/52 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลปากน้ำำ� �ปราณ อำำ �เภอปราณบุุ รีี
จัั งหวัั ดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77000

อัั งคาร พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3251 0357

-

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
457/9 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลไร่่ เก่่ า กิ่่� งอำำ�เภอสามร้้ อยยอด จัั งหวััดประจวบคีีรีีขัั นธ์์ 77180 09.00 น. - 15.00 น.

0 3251 0849

-

ตาก

ประจวบคีี รีีขัันธ์์

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สามร้้อยยอด (ประจวบคีี รีีขัันธ์์ )

เพชรบุุ รีี
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชะอำำ �
388/23 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลชะอำำ � อำำ �เภอชะอำำ � จัั งหวัั ดเพชรบุุ รีี 76120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3247 2773-4

0 3247 2775

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ ายาง (เพชรบุุ รีี)
286/1 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลท่่ายาง อำำ �เภอท่่ ายาง จัั งหวัั ดเพชรบุุ รีี 76130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3247 3473

0 3247 3474

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เพชรบุุ รีี
15 ถนนสุุ ริิ นทร์์ ฤาไชย ตำำ �บลท่่าราบ
อำำ �เภอเมืืองเพชรบุุ รีี จัั งหวัั ดเพชรบุุ รีี 76000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3240 1756-7

0 3240 1758

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดกลางสหกรณ์์ การเกษตรบ้้านลาด (เพชรบุุ รีี)
91 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลบ้้านลาด อำำ �เภอบ้้ านลาด จัั งหวัั ดเพชรบุุ รีี 76150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3270 6506

-
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านแหลม (เพชรบุุ รีี)
137/3 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบ้้านแหลม อำำ �เภอบ้้ านแหลม จัั งหวัั ดเพชรบุุ รีี 76110

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3240 1756-7

0 3240 1758

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0608-9

0 3272 0609

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ดำำ �เนิิ นสะดวก (ราชบุุ รีี)
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
277/4 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลดำำ�เนิิ นสะดวก อำำ �เภอดำำ �เนิิ นสะดวก จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70130 09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0391

0 3272 0392

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย บ้้านโป่่ ง (ราชบุุ รีี)
5/2 ถนนแสงชูู โต ตำำ �บลบ้้านโป่่ ง อำำ �เภอบ้้ านโป่่ ง จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3222 2680,
0 3222 2682

0 3222 2681

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ปากท่่ อ (ราชบุุ รีี)
562/22 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลปากท่่ อ อำำ �เภอปากท่่ อ จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3227 0441-2

0 3227 0442

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย โพธาราม (ราชบุุ รีี)
99/3 ถนนโพธาราม-บ้้ านเลืือก ตำำ �บลโพธาราม
อำำ �เภอโพธาราม จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0358-9

0 3272 0359

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ราชบุุ รีี
286/34 ถนนศรีีสุุ ริิ ยวงศ์์ ตำำ �บลหน้้าเมืือง
อำำ �เภอเมืืองราชบุุ รีี จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3232 1225-6

0 3232 1227

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หนองโพ (ราชบุุ รีี)
202/5 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลหนองโพ อำำ �เภอโพธาราม จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0628-9

0 3272 0628

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ห้้วยกระบอก (ราชบุุ รีี)
361/49 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลกรัั บใหญ่่ อำำ �เภอบ้้ านโป่่ ง จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70190

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0672-3

0 3272 0673

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เขางูู (ราชบุุ รีี)
19/5 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลเกาะพลัั บพลา อำำ �เภอเมืืองราชบุุ รีี จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70000

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.30 น. - 15.30 น.

0 3272 0576

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เขาช่่ องพราน (ราชบุุ รีี)
164 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลนางแก้้ ว อำำ �เภอโพธาราม จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70120

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3272 0606

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต จอมบึึ ง (ราชบุุ รีี)
297 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลจอมบึึ ง อำำ �เภอจอมบึึ ง จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70150

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.30 น. - 17.00 น.

0 3272 0633

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านไร่่ (ราชบุุ รีี)
35/3 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบ้้านไร่่ อำำ �เภอเมืืองราชบุุ รีี จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70000

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.00 น.

0 3272 0640

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กระบี่่�
238/11 ถนนมหาราช ตำำ �บลปากน้ำำ� � อำำ �เภอเมืืองกระบี่่� จัั งหวัั ดกระบี่่� 81000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7562 0213-4

0 7562 0215

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เขาพนม (กระบี่่� )
59/1 หมู่่�ที่่� 5 ถนนเขาพนม-ทุ่่�งใหญ่่ ตำำ �บลเขาพนม
อำำ �เภอเขาพนม จัั งหวัั ดกระบี่่� 81140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7565 6506

0 7565 6483

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ลำำ �ทัับ (กระบี่่� )
509 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลลำำ�ทัับ อำำ �เภอลำำ �ทัับ จัั งหวัั ดกระบี่่� 81120

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6701

-

ราชบุุ รีี
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชัั ฏป่่ าหวาย (ราชบุุ รีี)
128/13 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลท่่าเคย อำำ �เภอสวนผึ้้� ง จัั งหวัั ดราชบุุ รีี 70180

ภาคใต้้
กระบี่่�

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เหนืื อคลอง (กระบี่่� )
20 หมู่่�ที่่� 2 ถนนเหนืื อคลอง-แหลมกรวด ตำำ �บลเหนืื อคลอง
อำำ �เภอเหนืื อคลอง จัั งหวัั ดกระบี่่� 81130

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6811

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต อ่่ าวนาง (กระบี่่� )
696 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลอ่่าวนาง อำำ �เภอเมืืองกระบี่่� จัั งหวัั ดกระบี่่� 81000

อัั งคาร พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6316

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต อ่่ าวลึึ ก (กระบี่่� )
117/1 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลอ่่าวลึึ กเหนืื อ อำำ �เภออ่่ าวลึึ ก จัั งหวัั ดกระบี่่� 81110

จัั นทร์์ อัั งคาร ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6477

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ชุุ มพร
64/2 หมู่่�ที่่� 11 ตำำ �บลวัังไผ่่ อำำ �เภอเมืืองชุุ มพร จัั งหวัั ดชุุ มพร 86000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7751 0815-6

0 7765 8561

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ าแซะ (ชุุ มพร)
270/2 หมู่่�ที่่� 6 ถนนเพชรเกษม-ท่่ าแซะ ฝั่� ่ งซ้้ าย ตำำ �บลท่่าแซะ
อำำ �เภอท่่ าแซะ จัั งหวัั ดชุุ มพร 86140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7761 3669

0 7761 3668

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สวีี (ชุุ มพร)
24/3 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลนาโพธิ์์� อำำ �เภอสวีี จัั งหวัั ดชุุ มพร 86130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7763 0200

0 7763 0201

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หลัั งสวน (ชุุ มพร)
6/20 ถนนหมู่่�บ้้ านอวยชัั ย ตำำ �บลขัันเงิิ น อำำ �เภอหลัั งสวน จัั งหวัั ดชุุ มพร 86110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7754 1232,
0 7754 1244

0 7754 1235

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเอื้้� ออารีี ละแม (ชุุ มพร)
186 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลละแม อำำ �เภอละแม จัั งหวัั ดชุุ มพร 86170

จัั นทร์์ อัั งคาร พุุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 7754 1232,
0 7754 1244

0 7754 1235

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ปะทิิ ว (ชุุ มพร)
15/3 หมู่่�ที่่� 7 ตำำ �บลบางสน อำำ �เภอปะทิิ ว จัั งหวัั ดชุุ มพร 86160

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7763 0617

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต สี่่� แยกปฐมพร (ชุุ มพร)
34/19 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลวัังไผ่่ อำำ �เภอเมืืองชุุ มพร จัั งหวัั ดชุุ มพร 86190

พุุ ธ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7751 0229

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ควนปริิ ง (ตรัั ง)
103/274 หมู่่�ที่่� 6 ตำำ �บลควนปริิ ง อำำ �เภอเมืืองตรัั ง จัั งหวัั ดตรัั ง 92000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7527 0973,
0 7527 0931

0 7527 0931

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตรัั ง
59/45 ถนนห้้ วยยอด ตำำ �บลทัับเที่่� ยง อำำ �เภอเมืืองตรัั ง จัั งหวัั ดตรัั ง 92000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7559 0411-2

0 7559 0413

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
165/1 หมู่่�ที่่� 2 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลคลองปาง อำำ �เภอรัั ษฎา จัั งหวัั ดตรัั ง 92160 09.00 น. - 15.00 น.

0 7527 0240

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเสริิ มสุุ ข (ตรัั ง)
485 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลห้้วยยอด อำำ �เภอห้้ วยยอด จัั งหวัั ดตรัั ง 92130

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7559 0411-2

0 7559 0413

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ย่่ านตาขาว (ตรัั ง)
61 หมู่่�ที่่� 1 ถนนตรัั ง-ปะเหลีียน ตำำ �บลย่่านตาขาว
อำำ �เภอย่่ านตาขาว จัั งหวัั ดตรัั ง 92140

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7520 4727

-

ชุุ มพร

ตรัั ง

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต คลองปาง (ตรัั ง)

นครศรีี ธรรมราช
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย จัั นดีี (นครศรีี ธรรมราช)
450/1 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลจัันดีี อำำ �เภอฉวาง จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80250

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7535 5480,
0 7535 5918

0 7535 5918

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตลาดหัั วอิิ ฐ (นครศรีี ธรรมราช)
81/36 ถนนกะโรม ตำำ �บลโพธิ์์� เสด็็ จ อำำ �เภอเมืืองนครศรีีธรรมราช
จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7534 2202,
0 7534 2221

0 7534 2221

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ท่่ าศาลา (นครศรีี ธรรมราช)
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
274/43 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลท่่าศาลา อำำ �เภอท่่ าศาลา จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80160 09.00 น. - 17.30 น.

0 7545 0901,
0 7545 0903

0 7545 0902

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ทุ่่�งสง
42/3 ถนนทุ่่�งสง-ห้้ วยยอด ตำำ �บลปากแพรก
อำำ �เภอทุ่่�งสง จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7542 1085-6

0 7542 0945

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ทุ่่�งใหญ่่ (นครศรีี ธรรมราช)
112/2 หมู่่�ที่่� 2 ถนนหลัั กช้้ าง ตำำ �บลท่่ายาง
อำำ �เภอทุ่่�งใหญ่่ จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80240

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7545 0762-3

0 7545 0763

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย นครศรีี ธรรมราช
132/5 ถนนนคร-ปากพนัั ง ตำำ �บลในเมืือง
อำำ �เภอเมืืองนครศรีีธรรมราช จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7544 6025-6

0 7544 6028

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ร่่ อนพิิ บูู ลย์์ (นครศรีี ธรรมราช)
241/2 หมู่่�ที่่� 9 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลหิินตก
อำำ �เภอร่่ อนพิิ บููลย์์ จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80350

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7544 1033-4

0 7544 1034

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สิิ ชล (นครศรีี ธรรมราช)
148/3 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลสิิชล อำำ �เภอสิิ ชล จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7553 5380,
0 7553 5382

0 7553 5381

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ขนอม (นครศรีี ธรรมราช)
194/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลขนอม อำำ �เภอขนอม จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80210

จัั นทร์์ อัั งคาร ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7552 9334

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดรวมพืืชผล (นครศรีี ธรรมราช)
2/29 หมู่่�ที่่� 1 ถนนกะโรม ตำำ �บลโพธิ์์� เสด็็ จ อำำ �เภอเมืืองนครศรีีธรรมราช
จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80000

อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7535 5226

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ปากพนัั ง (นครศรีี ธรรมราช)
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
160 ถนนชายน้ำ�ำ � ตำำ �บลปากพนัั ง อำำ �เภอปากพนัั ง จัั งหวััดนครศรีีธรรมราช 80140 09.00 น. - 15.00 น.

0 7551 7617

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต พรหมคีี รีี (นครศรีี ธรรมราช)
อัั งคาร พุุ ธ พฤหัั สบดีี
246/16 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลพรหมโลก อำำ �เภอพรหมคีีรีี จัั งหวััดนครศรีีธรรมราช 80320 09.00 น. - 15.00 น.

0 7546 6077

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ลานสกา (นครศรีี ธรรมราช)
203/3 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลท่่าดีี อำำ �เภอลานสกา จัั งหวัั ดนครศรีีธรรมราช 80230

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7535 5481

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ตะกั่่� วป่่ า (พัั งงา)
6/51 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบางนายสีี อำำ �เภอตะกั่่� วป่่ า จัั งหวัั ดพัั งงา 82110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7641 0161

0 7641 0162

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พัั งงา
202/1 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลท้้ายช้้ าง อำำ �เภอเมืืองพัั งงา จัั งหวัั ดพัั งงา 82000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7641 0123

0 7641 0122

พัั งงา

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เขาหลัั ก (พัั งงา)
65/3 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลคึึกคัั ก อำำ �เภอตะกั่่� วป่่ า จัั งหวัั ดพัั งงา 82190

จัั นทร์์ พุุ ธ พฤหัั สบดีี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7641 0196

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต โคกกลอย (พัั งงา)
23 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลโคกกลอย อำำ �เภอตะกั่่� วทุ่่�ง จัั งหวัั ดพัั งงา 82140

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7641 0194

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย พัั ทลุุ ง
230/4 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลเขาเจีี ยก อำำ �เภอเมืืองพัั ทลุุง จัั งหวัั ดพัั ทลุุง 93000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7460 6402,
0 7460 6404

0 7460 6411

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสมพร (พัั ทลุุ ง)
92/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลแม่่ ขรีี อำำ �เภอตะโหมด จัั งหวัั ดพัั ทลุุง 93160

อัั งคาร พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 16.00 น.

0 7469 5300

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กะทู้้� (ภููเก็็ ต)
59/13 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลกะทู้้� อำำ �เภอกะทู้้� จัั งหวัั ดภูู เก็็ ต 83120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7639 0186-7

0 7639 0187

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ภููเก็็ ต
32/174 ถนนพูู นผล ตำำ �บลตลาดเหนืื อ อำำ �เภอเมืืองภูู เก็็ ต จัั งหวัั ดภูู เก็็ ต 83000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7635 5333

0 7634 5845

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สี่่� แยกท่่ าเรืือ (ภููเก็็ ต)
114/51 หมู่่�ที่่� 5 ตำำ �บลศรีีสุุ นทร อำำ �เภอถลาง จัั งหวัั ดภูู เก็็ ต 83110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7637 9677

0 7637 9675

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ห้้าแยกฉลอง (ภููเก็็ ต)
26/152 หมู่่�ที่่� 9 ตำำ �บลฉลอง อำำ �เภอเมืืองภูู เก็็ ต จัั งหวัั ดภูู เก็็ ต 83130

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7654 0723-4

0 7654 0724

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7782 6985-6

0 7782 6985

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
41/194 ถนนท่่ าเมืือง ตำำ �บลเขานิิ เวศน์์ อำำ �เภอเมืืองระนอง จัั งหวัั ดระนอง 85000 09.00 น. - 17.30 น.

0 7782 8392-3

0 7782 8394

พัั ทลุุ ง

ภููเก็็ ต

ระนอง
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กระบุุ รีี (ระนอง)
337 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลน้ำ�ำ �จืื ด อำำ �เภอกระบุุ รีี จัั งหวัั ดระนอง 85110
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ระนอง
สงขลา
สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สงขลา
155 ถนนทะเลหลวง ตำำ �บลบ่่อยาง อำำ �เภอเมืืองสงขลา จัั งหวัั ดสงขลา 90000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0840-1

0 7430 0842

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สะเดา (สงขลา)
42 ถนนรวมใจ ตำำ �บลสะเดา อำำ �เภอสะเดา จัั งหวัั ดสงขลา 90120

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7453 6230

0 7453 6231

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หาดใหญ่่
จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
26/22 ถนนราษฎร์์ ยิินดีี ตำำ �บลหาดใหญ่่ อำำ �เภอหาดใหญ่่ จัั งหวัั ดสงขลา 90110 09.00 น. - 17.30 น.

0 7423 5345,
0 7422 0803

0 7422 0804

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หาดใหญ่่ ใน (สงขลา)
1147 ถนนเพชรเกษม ตำำ �บลหาดใหญ่่ อำำ �เภอหาดใหญ่่ จัั งหวัั ดสงขลา 90110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0230-1

0 7430 0231

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดเบญจพร (สงขลา)
160/51 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลพะวง อำำ �เภอเมืืองสงขลา จัั งหวัั ดสงขลา 90100

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0210

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดศรีี ตรััง (หาดใหญ่่ )
315 ถนนทุ่่�งรีี-โคกวัั ด ตำำ �บลคอหงส์์ อำำ �เภอหาดใหญ่่ จัั งหวัั ดสงขลา 90110

พุุ ธ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
08.30 น. - 17.30 น.

0 7423 5345,
0 7422 0803

0 7422 0804
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ธนาคารไทยเครดิิ ต เพื่่� อรายย่่ อย จำำ �กัั ด (มหาชน)

สำ �นั กงานสาขา

วัั นเวลาทำำ �การ

โทรศัั พท์์

โทรสาร

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ทุ่่�งลุุ ง (สงขลา)
160 ถนนกาญจนวนิิ ช ตำำ �บลพะตง อำำ �เภอหาดใหญ่่ จัั งหวัั ดสงขลา 90110

พุุ ธ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7430 0229

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ปาดัั งเบซาร์์ (สงขลา)
24 ถนนตลาดใหม่่ ซอย 2 ตำำ �บลปาดัั งเบซาร์์
อำำ �เภอสะเดา จัั งหวัั ดสงขลา 90240

อัั งคาร พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7453 6586

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต รัั ตภููมิิ (หาดใหญ่่ )
226 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลกำำ�แพงเพชร อำำ �เภอรัั ตภูู มิิ จัั งหวัั ดสงขลา 90180

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7438 8450

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ละงูู (สตููล)
484 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลกำำ�แพง อำำ �เภอละงูู จัั งหวัั ดสตูู ล 91110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7474 0240-1

0 7474 0241

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สตููล
30/12 ถนนสตูู ลธานีี ตำำ �บลพิิมาน อำำ �เภอเมืืองสตูู ล จัั งหวัั ดสตูู ล 91000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7474 0631

0 7474 0632

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ควนโดน (สตููล)
215 หมู่่�ที่่� 8 ตำำ �บลควนสตอ อำำ �เภอควนโดน จัั งหวัั ดสตูู ล 91160

จัั นทร์์ พุุ ธ ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7474 0749

-

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย กาญจนดิิ ษฐ์์ (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
210/6 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลกะแดะ อำำ �เภอกาญจนดิิ ษฐ์์ จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84160

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 3832-3

0 7731 3833

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เกาะสมุุ ย
11/6 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลแม่่ น้ำ�ำ � อำำ �เภอเกาะสมุุ ย จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84330

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7733 2807-8

0 7733 2806

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ขุุ นทะเล (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
52/3 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลขุุนทะเล อำำ �เภอเมืืองสุุ ราษฎร์์ ธานีี
จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84100

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 0603-4

0 7731 0604

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย ไชยา (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
560/2 หมู่่�ที่่� 1 ตำำ �บลตลาดไชยา อำำ �เภอไชยา จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84110

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 3800

0 7731 3801

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย เวีี ยงสระ (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
468 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลบ้้านส้้ อง อำำ �เภอเวีียงสระ จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84190

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7736 1045

0 7736 1046

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย สุุ ราษฎร์์ ธานีี
159/27 ถนนศรีีวิิ ชััย ตำำ �บลมะขามเตี้้� ย
อำำ �เภอเมืืองสุุ ราษฎร์์ ธานีี จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84000

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7727 5678-9

0 7727 5680

สาขาสิิ นเชื่่� อเพื่่� อรายย่่ อย หน้้าทอน สมุุ ย (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
226/19 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ �บลอ่่างทอง อำำ �เภอเกาะสมุุ ย จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84140

จัั นทร์์ - ศุุ กร์์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7724 7310,
0 7724 8652

0 7724 8652

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต เฉวง สมุุ ย (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
184/27 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบ่่อผุุ ด อำำ �เภอเกาะสมุุ ย จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 75120

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7743 0353

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดศรีี ท่่าข้้าม (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
37/18 ถนนจุุ ลจอมเกล้้ า ตำำ �บลท่่าข้้ าม
อำำ �เภอพุุ นพิิ น จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84130

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3884

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต ตลาดสดละไม สมุุ ย (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
136/32 หมู่่�ที่่� 4 ตำำ �บลมะเร็็ ต อำำ �เภอเกาะสมุุ ย จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84310

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7745 8111

-

สำำ �นัั กงานนาโนเครดิิ ต บ้้านนาเดิิ ม (สุุ ราษฎร์์ ธานีี )
316/8 หมู่่�ที่่� 2 ตำำ �บลบ้้านนา อำำ �เภอบ้้ านนาเดิิ ม จัั งหวัั ดสุุ ราษฎร์์ ธานีี 84240

จัั นทร์์ พฤหัั สบดีี ศุุ กร์์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3685

-

สตููล

สุุ ราษฎร์์ ธานีี

รายงานประจำำ �ปีี 2563
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