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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จํ ากั ด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิ ต มุ  ง มั่ น สนั บ สนุ น
ให ลู ก ค า เติ บ โตทางธุ ร กิ จ
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น
ด ว ยบริ ก ารไมโครไฟแนนซ
ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องธนาคาร
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ให้ บริ การทางการเงิ นที่ ดี ที่ สุ ด
แก่ ผู้ ประกอบการรายย่ อยทั่ วประเทศ

.

ส่ งเสริ มให้ ลู กค้ าทุ กคน
มี ความรู้ และวิ นั ยทางการเงิ น

.

B

BEST SERVICE

L

สร้ างสรรค์ องค์ กรให้ ทุ กคน
มี ความกระตื อรื อร้ นและภาคภู มิ ใจในสิ่ งที่ ร่ วมกั นทํ า

.

สร้ างมู ลค่ าให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น
โดยคํ านึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย

LEADERSHIP

I

INTEGRITY

ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ
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งบการเงิ นรวม

ฐานะ
ทางการเงิน
(ล้านบาท)

ผลการ
ดําเนินงาน
(ล้านบาท)

2564

2563

115,333

80,578

สิ นเชื่ อ

98,183

68,898

เงิ นรั บฝาก

88,515

64,510

ส่ วนของเจ้ าของ

10,463

8,240

รายได้ ดอกเบี้ ย

9,861

7,481

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ ย

1,307

1,110

รายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ

8,554

6,371

188

211

รายได้ จากการดํ าเนิ นงาน

8,742

6,582

ค่ าใช้ จ่ายจากการดํ าเนิ นงานอื่ นๆ

3,698

3,287

ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น

2,611

1,730

498

192

1,935

1,373

1.97

1.96

20.74

18.15

3.87

2.75

ค่ าใช้ จ่ายที่ มิ ใช่ ดอกเบี้ ยต่ อรายได้ รวม (%)

42.30

49.94

เงิ นกองทุ นต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยง (%)

13.32

13.21

อั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1 (%)

12.27

12.17

มู ลค่ าทางบั ญชี ต่อหุ้ น (บาท)

20.93

16.48

2.86

2.73

199.80

188.79

522

517

สิ นทรั พย์

รายได้ ที่ มิ ใช่ ดอกเบี้ ย

ภาษี เงิ นได้
กํ าไรสํ าหรั บปี

อัตราส่ วน
ทางการเงิน

ผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พย์ เฉลี่ ย (ROAA) (%)
ผลตอบแทนต่ อส่ วนของเจ้ าของเฉลี่ ย (ROAE) (%)
กํ าไรสุ ทธิ ต่อหุ้ น (บาท)

เงิ นให้ สิ นเชื่ อด้ อยคุ ณภาพ (Gross NPLs) ต่ อเงิ นให้ สิ นเชื่ อ (%)
ค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นต่ อเงิ นให้ สิ นเชื่ อด้ อยคุ ณภาพ (%)

จํ านวนสาขา*
*รวมสาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย และสํ านั กงานนาโนเครดิ ต
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"ทุ กคนคื อคนสํ าคั ญ" ยั งคงเป็ นแนวคิ ดหลั ก
ของธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย
ด้ วยความเชื่ อที่ ว่ า ไม้ ใหญ่ ย่ อมเกิ ดจากเมล็ ดพั น ธุ์ เล็ กๆ
อี กทั้ งเราเองก็ ยั งเป็ นธนาคารขนาดเล็ กเช่ นเดี ยวกั นกั บลู กค้ ารายย่ อย
เราจึ งเข้ าใจถึ งข้ อจํ ากั ดของทรั พยากรทางธุ รกิ จ
และศรั ทธาต่ อศั กยภาพของนั กสู้ ตั วเล็ ก
ที่ สามารถพลิ กเปลี่ ยนเกมได้ อย่ างน่ าทึ่ งเสมอ
เราจึ งสนั บสนุ นให้ ทุ กธุ รกิ จกล้ าก้ าวออกจากเมล็ ดพั น ธุ์ ความคิ ด
เติ มความพร้ อมให้ มั่ นคงในทุ กจั งหวะที่ งอกงาม
และมอบความมั่ นใจในทุ กโอกาสที่ จะพั ฒนาต่ อยอด
เพื่ อให้ เราได้ เติ บโตอย่ างแข็ งแกร่ งไปด้ วยกั น

งอกงาม

ประวัติความเป็นมา
ของธนาคาร
บนความมุ่งมั่นสนับสนุนทุกความฝั นการลงทุน ภายใต้ปรัชญา
“Everyone Matters ทุกคนคือคนส� ำคัญ” สู่ ที่สุดแห่งธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อยที่สามารถยกระดับชีวิตทางการเงินได้อย่างยั่งยืน

ย้ อนรอยบั นทึ กประวั ติ ศาสตร์ หน้ าแรกของธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อรายย่ อยที่ เล็ งเห็ นความ
ส� ำคั ญของทุ กฟั นเฟื องเศรษฐกิ จที่ ร่ ว มขั บเคลื่ อนประเทศให้ สามารถเติ บโตได้ อย่ าง
แข็ งแกร่ งในระยะยาว ได้ เริ่ มต้ นขึ้ นจากบริ ษัทเครดิ ตฟองซิ เอร์ ไทยเคหะ จ� ำกั ด ด� ำเนิ นการ
ขออนุ ญาตจั ดตั้ ง ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ซึ่ งเปิ ดด� ำเนิ นการอย่ าง
เป็ นทางการในวั นที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ภายใต้ วิสัยทั ศน์ “ธนาคารไทยเครดิ ตมุ่ งมั่ น
สนั บสนุ นให้ ลู กค้ าเติ บโตทางธุ รกิ จและมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี ขึ้ น ด้ วยบริ การไมโครไฟแนนซ์
ที่ เป็ นเอกลั กษณ์ ของธนาคาร”
นั บตั้ งแต่ เริ่ มต้ นก่ อตั้ ง ธนาคารได้ เดิ นหน้ าพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การไมโครไฟแนนซ์
อั นเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อสร้ างการเติ บโตทางธุ รกิ จในระยะยาว ด้ วย
เป้ าหมายให้ ทุกคนสามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อในระบบได้ อย่ างเป็ นธรรม และมี ชีวิตทางการเงิ น
ที่ ดีอย่ างยั่ งยื น โดยยึ ดมั่ นในการด� ำเนิ นธุ รกิ จตามหลั กปรั ชญาของธนาคาร “Everyone
Matters ทุ กคนคื อคนส� ำคั ญ”
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา ธนาคารได้ ให้ ความส� ำคั ญกั บการขยายสาขาที่ ให้ บริ การ
ทางการเงิ นเต็ มรู ป แบบและสาขาสิ นเชื่ อเพื่ อ รายย่ อยให้ ครอบคลุ มทั่ วทุ กภู มิ ภาคของ
ประเทศ พร้ อมพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การทางการเงิ นที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของ
ภาคธุ รกิ จและบุ คคลทั่ วไป เช่ น สิ นเชื่ อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ ส� ำหรั บเสริ มสภาพคล่ อง
หรื อขยายกิ จการ สิ นเชื่ อ SME กล้ าให้ ส� ำหรั บธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี สิ นเชื่ อบ้ านแลกเงิ น
ส� ำหรั บ พนั กงานประจ� ำ ผู้ มี อาชี พอิ สระ และเจ้ าของกิ จการ รวมถึ งผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝาก
ส� ำหรั บการออมเงิ นในกลุ่ มบุ คคลทั่ วไป
ในช่ วงเวลาแห่ งความยากล� ำบากจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19
และภั ยธรรมชาติ ท่ี ผ่านมา ธนาคารได้ ออกมาตรการช่ วยเหลื อผู้ ประกอบการให้ สามารถ
ฟื้ นคื นธุ ร กิ จ และกลั บมาเติ บโตได้ อย่ างแข็ งแกร่ ง อี กครั้ ง ด้ วยความตระหนั กถึ งความ
ส� ำคั ญของการเป็ นสถาบั นการเงิ นของไทยในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้ างความมั่ นคง
ทางเศรษฐกิ จให้ กับประเทศได้
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หลั งสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
โควิ ด-19 ส่ งเสริ มให้ เกิ ดการใช้
เทคโนโลยี กระเป๋ าเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์
ไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท (Micro Pay
e-Wallet) เพื่ อลดความเสี่ ยง
จากการสั มผั สให้ น้อยลง

Micro Pay
e-Wallet

ได้ รับรางวั ลธนาคารเพื่ อรายย่ อย
ที่ เติ บโตเร็ วที่ สุดในประเทศไทย
จากนิ ตยสาร Global Banking &

Finance Review ประเทศอั งกฤษ

3

ปี ติดต่อกัน
(ปี 2560-2562)

ขณะเดี ยวกั น ธนาคารยั งให้ ความส� ำคั ญกั บความเปลี่ ยนแปลงของพฤติ กรรมผู้ บริ โภค
และเทรนด์ เทคโนโลยี การเงิ นทั่ วโลก โดยการพั ฒนานวั ตกรรมทางการเงิ นและเครื่ องมื อ
ทางการเงิ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถอ� ำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกอบการรายย่ อยได้ มากขึ้ น
โดยเฉพาะหลั งสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิ ด-19 ซึ่ งท� ำให้ เกิ ดความปกติ ใหม่ (New
Normal) และส่ งเสริ มให้ เกิ ดการใช้ เทคโนโลยี กระเป๋ าเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไมโครเพย์
อี -วอลเล็ ท (Micro Pay e-Wallet) เพื่ อ ลดความเสี่ ยงจากการสั มผั สให้ น้ อยลง และ
สอดคล้ องกั บความต้ องการในยุ คสั งคมไร้ เงิ นสดที่ เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
นอกจากการสนั บสนุ นด้ านแหล่ งเงิ นทุ นให้ คนไทยสามารถเดิ นหน้ าตามความฝั นทางธุ รกิ จ
นั บตั้ งแต่ เริ่ มต้ นถึ งการขยายกิ จการได้ อย่ างมั่ นคง ธนาคารยั งเชื่ อมั่ นในรากฐานของความรู้
และความเข้ าใจในการด� ำเนิ นธุ ร กิ จได้ อย่ างยั่ งยื น ด้ วยการส่ งเสริ ม หลั กสู ตรอบรมที่
เกี่ ยวข้ องกั บการเงิ นและการท� ำธุ รกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง ไม่ ว่าจะเป็ นความรู้ ด้านการออมเงิ น
การบริ หารจั ดการหนี้ และแนวคิ ดการเพิ่ มยอดขายให้ ธุ รกิ จ เพื่ อสร้ างการเติ บโตที่
แข็ งแกร่ งจากฟั นเฟื องเศรษฐกิ จสู่ การขั บเคลื่ อนความก้ าวหน้ าให้ กับประเทศร่ วมกั น
กุ ญแจความส� ำเร็ จของธนาคารในวั นนี้ เกิ ดจากความร่ วมแรงร่ วมใจทุ่ มเทของที มงานและ
ผู้ บริ หาร ที่ สร้ างการเติ บโตอย่ างก้ าวกระโดดจนได้ รับรางวั ลธนาคารเพื่ อรายย่ อยที่ เติ บโต
เร็ วที่ สุดในประเทศไทย 3 ปี ติ ดต่ อกั น (ปี 2560-2562) จากนิ ตยสาร Global Banking &
Finance Review ประเทศอั งกฤษ พร้ อมครองส่ วนแบ่ งทางการตลาดนาโนไฟแนนซ์ และ
ไมโครไฟแนนซ์ ที่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศ
เพราะความเชื่ อมั่ นใน “Everyone Matters ทุ กคนคื อคนส� ำคั ญ” ธนาคารยั งคงความมุ่ งมั่ น
ตั้ งใจเดิ นหน้ าสร้ างสรรค์ องค์ กร ให้ ทีมงานทุ กคนมี ความกระตื อรื อร้ นและความภาคภู มิ ใจ
ที่ ได้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการท� ำงาน เป็ นคู่ คิดทางการเงิ น และเคี ยงข้ างคนไทยให้ สามารถข้ ามผ่ าน
ช่ วงเวลาแห่ งความยากล� ำบากสู่ การเติ บโตร่วมกั นอย่ างยั่ งยื น พร้ อมด� ำเนิ นธุ รกิ จสร้ างมู ลค่ า
ให้ ผู้ถือหุ้ น และค� ำนึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ มีส่วนได้ เสี ยทุ กฝ่ าย เพื่ อเป็ นธนาคารพาณิ ชย์
เพื่ อรายย่ อยที่ ดีที่สุดของประเทศและได้ รับการยอมรั บในระดั บโลก

รายงานประจ� ำปี 2564

5

Milestones
Milestones
ความเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนาการส� ำคั ญ
ค
วามเปล่ี ยนแปลงและพั ฒนาการสํ าคั ญ

ความส�าำเร็จในการเคียงข้างคนไทย
งคนไทยให้
ก้าวย่างแห่งความสํ
ให้สสามารถเข้
ามารถเข้าาถึถึงง
บริริกาารทางการเงิ
ใจ
บ
รทางการเงินไได้
ด้อยย่่างงเป็
เปน
็ ธธรรมและเท่
รรมและเท่าเเที
ทียมมกั
กันดด้้ววยยความมุ
ความมุ่ง่งมมัั่น่นตัตั้ง้งใจ
คนมี
ทางการเงิ
ที่ีดีอยย่่างงยั
พร้
ใให้
ห้ทุกค
นมีชีวิตท
างการเงินท
ย่ังยยืืน พ
ร้อมมเป็
เปน
็ ธธนาคารพาณิ
นาคารพาณิชยย์์
ยที
และขั
นสร้
เเพื
พ่ือรรายย่
ายย่อย
ท่ีดีท่ีสุ ดแ
ละขับเเคลื
คล่ือน
สร้างงการเติ
การเติบโโตทางธุ
ตทางธุรกกิิจใในระยะยาว
นระยะยาว

2550
2550
-

ธนาคารไทยเครดิ
รายย่
ธ
นาคารไทยเครดิ ต เเพื
พ่ื อร
ายย่ อย จ�จํ ำากักั ด (มหาชน)
(มหาชน) ได้
ไดร้ รั บ
ับ
ใใบอนุ
บอนุ ญาตให้
าตให้ ประกอบการธนาคารพาณิ
ระกอบการธนาคารพาณชิ ชย์ยเ์ เพืพ่ อ่ื อรายย่
รายยอ่ อยย
นการอย่
พร้ ออมเริ
มเริ่ ม่ มเปิ
เปิ ดดด�
ดํ าเำเนิ
นิ นก
ารอย่ างางเป็
เป็ นทนทางการ
างการ ในวในวั
ั นท่ี นที
18่
18 มกราคม
2550
มกราคม
2550

2552
2552
-

ใในช่
นช่ วงปลายปี
งปลายปี 2552
2552 ธนาคารได้
ธนาคารไดเ้ เข้ขา้ าซืซ้ อ้ื อกิกจิ จการของ
การของบริ
บรษิ ษั ทั ท
ธนบรรณ จ�จํำากักัดด ซึซึ่ ง่ งด�ดำํ าเนิ
เนนิ นธุธรุ รกิกจิ จให้
ใหบ้ บริรกิ การสิ
ารสนเชื
ิ นเช่ อ่ื อเช่เชา่ าซืซ้ อ้ื อ
รรถจั
ถจั กร
ยานยนต์ ที่มีส่ วนแบ่
วนแบ่ งทางการตลาดเป็
ทางการตลาดเป็ นอั
นอั นดั
ดั บ 44
รยานยนต์
ใในกรุ
นกรุ งงเเทพฯ
ทพฯ แล
ะปริ มณ
ฑล เน่ื อเนื
งจ
ากเล็ งเห็ น
โอกนโอกาส
าสสร้ าง
และปริ
ม ณฑล
่ องจากเล็
งเห็
การเติ
บโตทางธุ
รกิ จและตอบสนองความต้
องการด้
านสิ น
สร้ างการเติ
บโตทางธุ
รกิ จและตอบสนองความต้
องการ
เด้ชา่ื อนสิ
เช่น
าซ
ยานกยรยานยนต์
นต์ เพ่ื อตอเพื
ก่อ
ยํ้ ตอกย�
าความ้ ำมความมุ
ุ่ งม่ั นใน่ งก
เชื้ื อ่ อรเช่ถาจซืั ก้ อรรถจั
มัา่ นร
เในการเป็
ป็ นธนาคนธนาคารเพื
ารเพ่ื อรายย่ ออรายย่
ยอย่ าองยอย่
แท้ จร
ง จริ ง
าิงแท้

2555
2555
-

ธนาคารได้
ความแข็
งแกร่
งทางการเงิ
นและ
ธนาคารได้รรั บั บการสนั
การสนับบสนุ
สนุนน
ความแข็
งแกร่
งทางการเงิ
น
เพิ
ทธิ ภาพการบริ
หารองค์
กรอย่การอย่
งมื ออาชี
หลั งพ
จา
และเพิ
ทธิ ภาพการบริ
หารองค์
างมืพ
ออาชี
่ มประสิ
่ มประสิ
ก
นอ
์ ทสตาร์ ก
ุ๊ ป (Noกรุ
rth๊ ปst(Northstar
ar Group) ซ่ึ งGroup)
เป็ นกลุ่ มซึก่ งอเป็
งทนุ น
หลั
งร
จากนอร์
ทรสตาร์
ท
่ี มี ส
ิ นทรั พยนที
์ กา่ มี
รลสิงนทรั
ทุ นสพย์
ู งถึ งการลงทุ
36,700นสู
ล้ าน
บางท36,700
และลงทุ น
กลุ
่ มกองทุ
งถึ
ใล้นากนบาท
ลุ่ มธุ รและลงทุ
กิ จต่ างๆนในกลุ
มากก่ มวธุ่ าร2กิ0จต่
แห
ง ในมากกว่
เอเชี ยาต20
ะวั นแห่
อองก
า่งๆ
เในเอเชี
ฉี ยงใต้ ยตะวั
ได้ เข้ านออกเฉี
ถื อหุ้ นธนยงใต้
าคารไทได้
ยเเข้
คราถื
ดิ ตอหุเ้ พ
่ื อรายย่ อย
นธนาคาร
จ
ํ ากั ด (มหต
าชเพื
น)่ อในรายย่
สั ดส่ วอนยร้จ�อำกั
ยลด
ะ 2(มหาชน)
5 พร้ อมเปในสั
ล่ี ยน
แปวน
ลง
ไทยเครดิ
ดส่
โร้คอรยละ
งสร25
้ างทพร้
ี มบอรมเปลี
ิ หารแ่ ยลนแปลงโครงสร้
ะรองรั บการเติ บาโงที
ตอมยบริ
่ างหตารและ
่ อเน่ื อง
ในอนาคต
รองรั บการเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ องในอนาคต

6

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

2556
2556
-

เนิิ นนธุ
ธธนาคารปรั
นาคารปรั บบกกลยุ
ลยุ ททธธ์์ แแลละแผนการด�
ะแผนการดํ าำเน
ธุ รรกกิิ จจ โดยมุ
โดยม่ งุ่ ง
พัั ฒน
นาผลิ
ภัั ณฑ์
ละบริ
พ
าผลิ ตภ
ฑ์ แล
ะบรก
ิ ารเพื
ารเพ่อ
ื อตอบสนองความต้
ตอบสนองความตอ้ องการ
งการ
อยทั
ขของลู
องลู กกค้
ค้ าารายย่
รายย่ อย
ท่ั วท่ วทุ
ุ กภกภู
ู มิ ภมิาภาค
ค ด้ วด้ยวยการประกาศ
การประกาศวิ สั ย
สัน
ยทั
ศสน์ู่ มุ“่ งธสูน่ า“ธนาคารพาณิ
ชย์
่ อย
รายย่
ุ ด”
ทวิั ศ
์ มุ่ ง
คารพาณิ ชย์ เพ
่ื อรเพืาย
่ อยทอ
่ี ดยที
ี ท่ี ส่ ุด
ดี ท”ี่ สแ
ละ
และเริ
อย
เริ
ห้ บรดให้
ิ การสบริ
าขการสาขาสิ
าสิ นเช่ื อเพ่ื อรนเชื
ายย่ อเพื
่ อยพ่ อรายย่
ร้ อมเดิ นห
น้ า
่ มเปิ ด่ ใมเปิ
างต่
ขพร้
ยาอยมเดิ
สาขนหน้
าอย่าขยายสาขาอย่
างต่ อเน่ื อง เพ่ื อร
องรอเนื
ั บค่ อง
วามเพื
ต้ อ่ องรองรั
การเขบ้ า
ความต้
่ อในระบบของกลุ
ถ
ึ งสิ นเช่ื องการเข้
อในระบบขาถึ
องงสิ
กลนเชื
ุ่ มลู ก
ค้ าธุ รกิ จรายย่ อย่ มลู
ได้ อกค้
ย่ าาง
ธุ รกิ จรายย่
ครอบคลุ
ม อยได้ อย่ างครอบคลุ ม

2557
2557
-

ด
ความมุ่ งม
ท่ี จะขั
ะขับเคลื
เคล่ ือนตามแผนการด�
นตามแผนการดำํ าเนิ
เนนิ นธุธรุ รกิกจิ จ
ด้้ วย
ยความมุ
มั่ั นที
ขของธนาคารที
องธนาคารท่ี มุ่ งให้
ให้ บริริการสิ
ารสิ นเชื
นเช่ อ
ื อส�สำหรั
ํ าหรบ
ั บรายย่
รายยอ่ อยอย่
ยอยา่ างง
แท้
บริษ
ษั ัทท ธนบรรณ
ธนบรรณ
แท้จจริริงง ธนาคารตั ดสิ นใจขายกิ จการ บริ
จํจ�าำกักัด
ด ซึซึ่ ง่ งไม่
ไม่ใช่
ใช่ธธุ รุ รกิกิจจหลั
หลักกของธนาคาร
ของธนาคาร

2558
2558
-

ธนาคารเริ
ให้ บบ
ริ ก
สิ นเนเชื
ช่ื อน่ อานาโนเครดิ
โนเครดิ ตเพ
ธุ ่รอกธุิ จรรกิาจย
ธนาคารเริ่ ม่ มเป
เปิิ ดดให้
ริ ากรารสิ
ต่ื อเพื
ยรายย่
่ อย เปอ็ นยคเป็
ร้ั งนครั
แรก้ งในแรกในประวั
ประวั ติ ศาสติ
ตศาสตร์
ร์ การให้ ก
บารให้
ริ การบริ
ด้ ากนาร
สิ น
เด้ช่ื านสิ
อของนเชื
ธนา่ อของธนาคารพาณิ
คารพาณิ ชย์ ท่ี เปิ ดโอกาสชย์
ให้ ผ
กอบการราย
ทีู้ ่ ปเปิระดโอกาสให้
ย่ผูอ้ ปยสามารถเข้
าถึ งเงิอนยสามารถเข้
ทุ นในระบบได้าอ
ยและ
ระกอบการรายย่
ถึ ย่งาเงิงปลอดภั
นทุ นในระบบ
เป็
โดยไม่ยตและเป็
้ องใช้ หนธรรม
ลั กทรั พ
ย์ หรื อตบุ้ อคงใช้
คลคํ
ได้นธรรม
อย่ างปลอดภั
โดยไม่
หลั้ ากประกั
ทรั พน
ย์
หรื อบุ คคลค�้ ำประกั น

2560
-

ความทุ
ความท่ ม
ุ่ มเทและเพี
เทและเพี ยรพยายามมอบบริ
รพยายามมอบบริ กาารทางการเงิ
รทางการเงิ นท่ี
ทีด่ ดีี ท่ีทีส่ ุ สุดดให้
ธุิ ร
ให้ กั บกักบกลุ
ลุ่ มล่ มลู
ู กคกค้
้ าธุ ราก
จกิ
ราจรายย่
ยย่ อยแอลยและกลุ
ะกลุ่ มลู ก่ มลู
ค้ าไกค้
มโคาร
ไมโครไฟแนนซ์
ท� ำให้ ธนาคารได้
ล Fastest
ไฟแนนซ์ ทําให้ ธนาคารได้
รับรางวั ลรั บรางวั
Fastest
Growing
Growing
Retail
Bank Thailand
2017ตยสาร
จากนิ ตยสาร
Retail Bank
Thailand
2017 จากนิ
Global
Global
Banking
& Finance
ซึ่ งเป็ นนิ ตยสาร
Banking
& Finance
Review Review
ซึ่ งเป็ นนิ ตยสารด้
านธุ รกิ จ
ด้แาลนธุ
ะการรกิเจงิ และการเงิ
นช้ั นนํ าของนปชัร้ นะน�เทำของประเทศอั
ศอั งกฤษ จากผงกฤษ
ลการดจาก
ํ าเนิ น
ผลการด�
ำเนิ นงานอั
นโดดเด่ นของธนาคารในการท�
งานอั นโดดเด่
นของธนาคารในการทํ
าผลกํ าไรสุ ทธิ เติ บำโต
ผลก�
ำไรสุ
บโตมากกว่
วเป็ นเวลา
3 ปี ซ้ อน
มากกว่
าเท่ทธิ
าตัเติ
วเป็
นเวลา 3 ปีาซ้เท่อานตัในปี
2557-2559
ในปี 2557-2559
ขณ ะเ ดี ยว กั น ธ นาคาร ยั งคง ยึ ด ม่ั นในวิ สั ย ทั ศน์ ส่ งเ สริ ม
ขณะเดี
นก
ธนาคารยั
งย
คงยึ
ั ยทั
ส่ิ บ
งเสริ
ให้ ผู้ ปรย
ะกวกั
อบ
ารรายย่ อ
สามดามัร่ นถในวิ
สร้ าสง
กาศรน์เต
โตทมาง
ให้
ธุ รผกู้ ปิ จระกอบการรายย่
และมี คุ ณภาพชี วิอ
ตยสามารถสร้
ท่ี ดี ข้ึ นอย่ างยา่ั งงการเติ
ยื น ด้ วยบกโตทาง
ารริ เร่ิ ม
ธุโครงการความรั
ร กิ จและมี คุ ณภาพชี
วิ ตที่ ดีอขึสั้ นอย่
่ งยื นอาทิ
ด้ วยการ
บผิ ดชอบต่
งคมางยั
(CSR)
การฝึ ก
ริอเบริร
่ มมโครงการความรั
ในโครงการ “พ่ อบคผิ้ าดชอบต่
แม่ ค้ าพาอสั
กเงคม
พี ยร (CSR)
รู้ ขยั น รอาทิ
ู้ ออม
การฝึ
“พ่
รู้ วิ นั ยกอบรมในโครงการ
” และการประกวด
เรอี ยค้งาคแม่
วาคม้ าชพากเพี
ิ งทุ นกายรรศรูึ ก้ ขษยัานใน
รูโค
้ออม
”ิ ด
และการประกวดเรี
ทุ น
รงกรูา้วริ นัย
“ค
เพ่ื อน้ อง บ่ มเพาะยลงความชิ
ู กไม้ ใต้ ตง้ น
” การศึ กษา
ในโครงการ “คิ ดเพื่ อน้ อง บ่ มเพาะลู กไม้ ใต้ ต้น”

2561
2561
-ธนาคารยั งคงรักษาการเติ บโตแบบก้าวกระโดดอย่ างต่ อ
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รายงานประจ� ำปี 2564
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ด้ วยผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การที่ หลากหลาย
ธนาคารไทยเครดิ ต พร้ อมสนั บสนุ นธุ รกิ จ
กั บลู กค้ าทุ กขนาด และหลากหลายประเภท
ด้ วยสิ นเชื่ อที่ ตอบสนองความต้ องการพอดี เฉพาะกลุ่ ม
แม้ กระทั่ งกลุ่ มค้ าขายที่ ไม่ มี หลั กประกั น ก็ สามารถเข้ าถึ ง
แหล่ งเงิ นทุ นในระบบได้ อย่ างเท่ าเที ยม ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อให้ นั กสู้ ตั วเล็ กๆ
ก้ าวเดิ นบนเส้ นทางธุ รกิ จได้ อย่ างมั่ นคงและมั่ นใจ

แตกยอดความคิด
เป�นต�นกล�าก�าว

เติบโต
ฝ�าฝนป�ญหา
ทนพายุอุปสรรค

ท่ ามกลางการเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคมและเศรษฐกิ จ
ธนาคารไทยเครดิ ต ผ่ อนคลายความวิ ตกกั งวล
การสั มผั สในช่ วงวิ กฤตโควิ ดด้ วย Micro Pay
แอปกระเป๋ าเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ช่ วยให้ เกิ ดสั งคมไร้ เงิ นสด
นอกจากนั้ น ยั งเสนอสิ นเชื่ อต่ างๆ ที่ ช่ วยเสริ มสภาพคล่ อง
หรื อแบ่ งเบาภาระค่ าใช้ จ่ายในธุ รกิ จ เช่ น สิ นเชื่ อ SME กล้ าให้
หรื อ สิ นเชื่ อ SME กล้ าให้ รี ไฟแนนซ์
เพื่ อประคั บประคองธุ รกิ จของลู กค้ าให้ ผ่ านพ้ นช่ วงวิ กฤตไปได้

เสริมพลัง เติมภูมิคุ�มกัน
ให�แตกกิ่งก�านอย�างงดงาม

เพื่ อให้ ทุ กธุ รกิ จได้ เติ บโตอย่ างยั่ งยื น
ธนาคารไทยเครดิ ต พร้ อมส่ งเสริ มความรู้
ด้ านการเงิ นที่ ถู กต้ อง ด้ วยโครงการ ตั งค์ โต Know-how
ตั้ งแต่ การเก็ บออม การบริ หารจั ดการค่ าใช้ จ่ายและหนี้
เสมื อนเป็ นภู มิ คุ้ มกั นให้ มั่ นคงจากภายใน
อี กทั้ งสนั บสนุ นการต่ อยอดทางการเงิ น
ตั้ งแต่ การจั ดการเงิ นออม ด้ วยผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝาก
ดอกเบี้ ยสู ง ทั้ งฝากประจํ า และออมทรั พย์
รวมไปถึ งส่ งเสริ มไอเดี ยพั ฒนาธุ รกิ จ เพื่ อเพิ่ มยอดขาย
และขยายธุ รกิ จให้ เติ บโตได้ อย่ างที่ ต้ องการ

การเติ บโตของธุ รกิ จจะยั่ งยื นได้
ต่ อเมื่ อธุ รกิ จนั้ นๆ เกิ ดขึ้ นบนสั งคมที่ เข้ มแข็ ง
ธนาคารไทยเครดิ ต จึ งยึ ดมั่ นในแนวคิ ดยื นหยั ดเคี ยงข้ างกั น
และจั ดทํ าโครงการต่ างๆ เพื่ อให้ ชุ มชนและสั งคมที่ เราอยู่ ร่ วมกั นนั้ นแข็ งแรงขึ้ น
อาทิ โครงการ “ไทยเครดิ ต โควิ ด-19 แคร์ ” ที่ จั ดชุ ดยั งชี พเพื่ อช่ วยเหลื อ
กลุ่ มลู กค้ านาโนและไมโครไฟแนนซ์ รวมถึ งครอบครั วที่ ติ ดเชื้ อโควิ ด-19
หรื อ โครงการ “ไทยเครดิ ตแชริ ตี้” ที่ ช่ วยส่ งเสริ มอาชี พ
และกระตุ้ นการจั บจ่ ายให้ เศรษฐกิ จในท้ องถิ่ นเข้ มแข็ งขึ้ น

แข็งแรง
ไปด�วยกัน

สารจากประธานกรรมการธนาคาร

“ธนาคารไทยเครดิต มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการรายย่อย
มีคุณภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่มีความมั่นคง
และเติบโตอย่างยั่งยืน”
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่านมา แต่ ละประเทศได้ ประสบภาวะความยากลํ าบากทั้ งจากโรคระบาดโควิ ด-19 และสภาพเศรษฐกิ จ
ที่ ตกตํ่ ามากบ้ างน้ อยบ้ าง ซึ่ งต่ างก็ พยายามที่ จะนํ าพาประเทศของตนให้ ผ่านพ้ นจากภาวะวิ กฤตเหล่ านี้ ไปได้ โดยเร็ ว

เช่ นเดี ยวกั บธนาคารไทยเครดิ ต ซึ่ งเป็ นสถาบั นการเงิ นเพื่ อผู้ ประกอบการรายย่ อยของประเทศที่ กําลั งก้ าวเข้ าสู่

ปี ที่ 16 ไม่ ว่าสถานการณ์ จะเป็ นเช่ นไร ธนาคารและพนั กงานของธนาคารทุ กภาคส่ วนจะให้ ความสํ าคั ญต่ อลู กค้ า

ทุ กท่ านของธนาคารเสมอ พนั กงานของธนาคารพร้ อมให้ บริ การที่ รวดเร็ ว เข้ าถึ ง และเป็ นกั นเอง อี กทั้ งจากภาวะ
วิ กฤตครั้ งนี้ พนั กงานของธนาคารได้ มีการปรั บตั วและวิ ธีการทํ างานได้ อย่ างรวดเร็ ว ทั นเวลา และสามารถรองรั บ

สถานการณ์ ปั จจุ บั นได้ เป็ นอย่ างดี ก่ อให้ เกิ ดผลงานที่ ยอดเยี่ ยมทั้ งต่ อตั วพนั กงานและธนาคารอี กด้ วย ดั งปรั ชญา
ธนาคารที่ ว่า “Everyone Matters ทุ กคนคื อคนสํ าคั ญ” ทํ าให้ ธนาคารสามารถมี ผลประกอบการที่ ดีเป็ นอย่ างมาก
เมื่ อเที ยบกั บผลประกอบการที่ ผ่านมา

ปั จจุ บั นธนาคารได้ มีการจั ดตั้ งสาขาธนาคารเพิ่ มเติ มอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ ออํ านวยความสะดวกต่ อลู กค้ าให้ สามารถ

เข้ าถึ งผลิ ตภั ณฑ์ ของธนาคารได้ มากขึ้ น นอกเหนื อไปจากผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากแล้ ว ยั งมี ผลิ ตภั ณฑ์ สินเชื่ อไม่ ว่าจะเป็ น
สิ นเชื่ อนาโนและไมโครเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย (สิ นเชื่ อเพื่ อพ่ อค้ าแม่ ค้า) สิ นเชื่ อเพื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี สิ นเชื่ อที่

มี ทองคํ าเป็ นหลั กประกั น สิ นเชื่ อที่ ใช้ บ้ านเป็ นหลั กประกั น (Home for Cash) และสิ นเชื่ อหมุ นเวี ยนส่ วนบุ คคล
ซึ่ งลู กค้ าสามารถเลื อกใช้ บริ การและผลิ ตภั ณฑ์ ต่างๆ ดั งกล่ าวได้ อย่ างสะดวกและเหมาะสมกั บความต้ องการของ
ลู กค้ าได้ อย่ างตรงใจที่ สุ ด ขณะเดี ยวกั นธนาคารได้ มี การเสริ ม สร้ า งความรู้ ท างด้ านธุ ร กิ จและการเงิ นให้ แก่

ผู้ ประกอบการรายย่ อย ทั้ งที่ เป็ นลู กค้ าและไม่ ได้ เป็ นลู กค้ าของธนาคาร โดยมุ่ งหวั งให้ ผู้ประกอบการรายย่ อยดั งกล่ าว
มี คุ ณภาพทางธุ ร กิ จและคุ ณภาพชี วิ ตที่ มี ความมั่ นคงและเติ บโตอย่ างยั่ งยื น

ในฐานะประธานกรรมการธนาคารที่ เพิ่ งเข้ ามารั บตํ าแหน่ งในช่ วงเวลาที่ ประเทศมี ปัญหาทางเศรษฐกิ จ ผมขอให้

ท่ านผู้ ถือหุ้ น พนั กงาน ตลอดจนลู กค้ าของธนาคารได้ โปรดมั่ นใจว่ า ผม คณะกรรมการ และพนั กงานของธนาคาร

ทุ กท่ านจะอุ ทิ ศเวลาและกํ าลั งความสามารถในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และระมั ดระวั ง
เพื่ อให้ ธนาคารไทยเครดิ ตแห่ งนี้ เป็ นธนาคารที่ มีคุณภาพ สามารถรั บใช้ ลูกค้ าทุ กท่ าน ทุ กประเภทได้ และเป็ นธนาคาร
ที่ มีความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยั่ งยื น พร้ อมกั บการสร้ างผลตอบแทนที่ ดีให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นทุ กท่ านด้ วย
ผมขอถื อโอกาสนี้ ขอบพระคุ ณลู กค้ าทุ กท่ านที่ มอบความไว้ วางใจและสนั บสนุ นธนาคารด้ วยดี เสมอมา
โดยหวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ าจะได้ รั บการสนั บสนุ นจากลู กค้ าทุ กท่ านตลอดไป และขอขอบคุ ณท่ านผู้ ถื อหุ้ น กรรมการ

ผู้ บริ หาร และพนั กงานทุ กท่ านที่ มุ่งมั่ น ตั้ งใจให้ ความร่ วมมื อกั บธนาคาร และทํ างานด้ วยความทุ่ มเทอย่ างเต็ มกํ าลั ง

ความสามารถและมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให้ ธนาคารประสบความสํ าเร็ จและก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่ างมั่ นคง
เพื่ อได้ เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ สมบู รณ์ แบบในลํ าดั บต่ อไป

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพี พัฒนพงศ์
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

นายวิญญู ไชยวรรณ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

โควิ ด-19 ยั งคงเป็ นความท้ าทายครั้ งใหญ่ ในปี 2564 ด้ วยผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งด้ านการใช้ ชีวิตและธุ รกิ จทั่ วโลก

แม้ ว่ าอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวในท้ องถิ่ นจะเริ่ มทยอยฟื้ นตั วบ้ าง แต่ เศรษฐกิ จในภาพรวมยั งคงฟื้ นตั วช้ ากว่ า

ที่ คาดการณ์ ไว้ อย่ างไรก็ ตาม ข่ าวดี เรื่ องการฉี ดวั คซี นอย่ างรวดเร็ วให้ ประชากรไทยเกื อบ 70% ที่ ได้ รับวั คซี นแล้ ว
อย่ างน้ อย 2 เข็ ม ช่ วยให้ เรามั่ นใจและมี ความหวั งว่ า เศรษฐกิ จไทยจะสามารถฟื้ นตั วดี ขึ้ นในปี นี้

ขณะที่ การแพร่ ระบาดของไวรั สโควิ ด-19 ทํ าให้ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย มี โอกาสแสดงให้ เห็ นถึ ง
ความสามารถในการบริ หารจั ดการ และสร้ างความแตกต่ างให้ กลุ่ มลู กค้ าเฉพาะของเรา ในช่ วงสถานการณ์ อั น

ยากลํ าบากนี้ ลู กค้ าจํ านวนมากสู ญเสี ยรายได้ จากการล็ อกดาวน์ ซึ่ งทํ าให้ การใช้ จ่ายและกิ จกรรมทางธุ รกิ จลดน้ อยลง
ยิ่ งไปกว่ านั้ นลู กค้ าบางรายของเราไม่ สามารถชํ าระคื นเงิ นกู้ ได้ ธนาคารไทยเครดิ ตตระหนั กดี ว่ าสาเหตุ หลั กไม่ ได้

เกิ ดจากผู้ ประกอบการ แต่ เป็ นเพราะสถานการณ์ เชิ งลบที่ เกิ ดขึ้ น ดั งนั้ น เราจึ งยื นหยั ดเคี ยงข้ างลู กค้ า และมุ่ งสร้ าง

ความมั่ นใจในความต่ อเนื่ องในการให้ บริ การทางธุ รกิ จกั บลู กค้ า เพื่ อให้ การดํ าเนิ นธุ รกิ จของลู กค้ าเป็ นไป

อย่ างราบรื่ นไม่ หยุ ดชะงั ก พร้ อมทั้ งต้ องมั่ นใจว่ าพนั กงานของเราทํ างานในสภาพแวดล้ อมที่ ปลอดภั ยและถู กหลั ก
สุ ขอนามั ย

นอกจากนั้ น ธนาคารไทยเครดิ ตยั งคงมุ่ งมั่ นที่ จะมอบความรู้ ทางการเงิ นในโครงการ “ตั งค์ โต Know-how” ให้ กับ
ลู กค้ าของเรา ซึ่ งหลั กสู ตรเต็ มไปด้ วยเนื้ อหามากมายที่ สามารถช่ วยยกระดั บคุ ณภาพชี วิตให้ ดีข้ึ น แม้ ว่าการอมรม

ในชั้ นเรี ยนกั บลู กค้ าของเราจะได้ รั บผลกระทบ แต่ ธนาคารสามารถปรั บรู ปแบบการอบรมเป็ นการถ่ ายทอดผ่ าน

ระบบออนไลน์ ผมรู้ สึกภู มิ ใจเป็ นอย่ างยิ่ งกั บจํ านวนผู้ เข้ าอบรมออนไลน์ ของเราที่ มีมากกว่ า 25,000 คน ซึ่ งได้ นํา
ความรู้ ที่ ได้ รับไปต่ อยอดเพื่ อสร้ างความแข็ งแกร่ งทางการเงิ นให้ มากขึ้ น โดยถื อเป็ นประสบการณ์ ที่ ดีของเราทั้ งคู่
และเราขอน้ อมรั บในคํ าชมจากลู กค้ าที่ มีความพึ งพอใจและให้ ผลตอบรั บที่ ดีกับเรา

เช่ น คุ ณจั กรกฤษ มานะลอ เจ้ าของร้ านเอาต์ เล็ ตเฟอร์ นิเจอร์ ในกรุ งเทพฯ เล่ าให้ เราฟั งถึ งการใช้ เครื่ องมื อทาง
การเงิ นออนไลน์ จากโครงการตั งค์ โต Know-how ของธนาคารไทยเครดิ ตว่ า ช่ วยให้ เขาสามารถบริ หาร
ความเครี ยดด้ านการเงิ นได้ ในเวลาอั นสั้ น “นี่ เป็ นช่ วงเวลาที่ เครี ยดที่ สุ ดสํ าหรั บผม ธุ รกิ จของผมได้ รั บผลกระทบ
เช่ นเดี ยวกั บการเงิ น โดยผมได้ ทําตามคํ าแนะนํ าของผู้ เชี่ ยวชาญผ่ านโครงการตั งค์ โต Know-how และได้ เรี ยนรู้
ที่ จะจั ดสรรงบประมาณสํ าหรั บสิ่ งจํ าเป็ นจริ งๆ แยกออกจากสิ่ งที่ อยากได้ ทํ าให้ ผมทราบว่ าควรลดค่ าใช้ จ่ายใด
บ้ าง

ซึ่ งความรู้ เหล่ านี้ ช่ วยแก้ ปัญหาทางการเงิ นและทํ าให้ ผมรู้ สึกสบายใจมากขึ้ น แม้ จะต้ องเผชิ ญกั บยอดสั่ งซื้ อที่

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

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา
กรรมการผู้ จัดการ

แม้ จะมี สถานการณ์ ไวรั สโควิ ด-19 แต่ พอร์ ตสิ นเชื่ อของธนาคารไทยเครดิ ตยั งคงเติ บโตได้ อย่ างแข็ งแกร่ ง

อั นเนื่ องมาจากความไว้ วางใจของลู กค้ าที่ มีให้ กับธนาคาร และการสนั บสนุ นของเราที่ ยืนหยั ดเคี ยงข้ างลู กค้ าเสมอมา
ทั้ งในช่ วงเวลาที่ ดี และในช่ วงเวลาที่ เลวร้ าย โดยในปี 2564 สิ นเชื่ อของธนาคารเติ บโตมากถึ ง 43% ซึ่ งมากกว่ า

ปี ก่ อนหน้ าที่ 35% โดยลู กค้ าในกลุ่ มไมโครจํ านวนมากของเรายั งสามารถพลิ กฟื้ นธุ รกิ จให้ กลั บมามี ผลการดํ าเนิ นงาน
เที ยบเท่ ากั บช่ วงก่ อนเกิ ดโควิ ด-19 ได้ เนื่ องจากส่ วนใหญ่ เป็ นธุ ร กิ จชุ มชนที่ สามารถตอบสนองความต้ องการ
พื้ น ฐานในท้ องถิ่ นมากกว่ าการพึ่ งพาอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวที่ ยั งไม่ ฟื้ นตั ว

สํ าหรั บ ปี ที่ ผ่ านมา คุ ณภาพของพอร์ ต โฟลิ โอถื อเป็ นหั วใจสํ าคั ญของธนาคารไทยเครดิ ต ธนาคารตั ดสิ นใจทํ า

ในสิ่ งที่ ต่างไปจากช่ วงเวลา “ปกติ ” นั่ นคื อ การปรั บลดจํ านวนเงิ นค่ างวดในการผ่ อนชํ าระ เพื่ อช่ วยลู กค้ าให้ สามารถ
รั บมื อและบริ หารจั ดการด้ านการเงิ นได้ คล่ องตั วขึ้ นในช่ วงวิ กฤต โดยที มงานของธนาคารยั งติ ดตามดู แลลู กค้ า
ของเราอย่ างใกล้ ชิด ด้ วยการติ ดต่ อลู กค้ าจํ านวนนั บพั นรายทุ กเดื อน เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจในสถานการณ์ ต่ างๆ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บลู กค้ า ทํ าให้ ธนาคารสามารถช่ วยเหลื อลู กค้ าได้ อย่ างรวดเร็ วและตรงจุ ด ทั้ งยั งสะท้ อนถึ งความมุ่ งมั่ น
ยื นหยั ดเคี ยงข้ างลู กค้ าในช่ วงเวลาแห่ งความยากลํ าบาก และเป็ นบทพิ สูจน์ ได้ ถึงความเชื่ อมั่ นในปรั ชญาของธนาคาร
“Everyone Matters ทุ กคนคื อคนสํ าคั ญ”

ท้ ายสุ ดนี้ ผมขอกล่ าวถึ งการบริ หารความเสี่ ยงอย่ างระมั ดระวั งของธนาคาร โดยทํ าการตั้ งเงิ นสํ ารองหนี้ สงสั ยจะสู ญ
(Loan Loss Reserve หรื อ LLR) ไว้ ถึง 200% ทํ าให้ เราเป็ นหนึ่ งในธนาคารที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

แม้ ด้ วยสถานการณ์ ผั นผวนทั้ งในประเทศและทั่ วโลก ธนาคารไทยเครดิ ตกลั บแข็ งแกร่ ง มากขึ้ น ยิ่ งไปกว่ านั้ น
เรายั งได้ พิสูจน์ ให้ เห็ นถึ งความยื ดหยุ่ นในการทํ างานของเรา และความพร้ อมปรั บตั วข้ ามผ่ านช่ วงเวลาวิ กฤตได้ สําเร็ จ
เราภาคภู มิ ใจในที มงานของเรา และมั่ นใจว่ าเราจะสามารถเดิ นหน้ าสร้ างการเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ อง และส่ งมอบสิ่ งที่ ดี
ที่ สุ ดร่ วมกั นตลอดเส้ นทางแห่ งความยั่ งยื น ผมขอขอบคุ ณลู กค้ าและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทั้ งหมดของเราสํ าหรั บ
ความไว้ วางใจและการสนั บสนุ นที่ มี ให้ เสมอมา ที่ สํ าคั ญผมต้ องขอขอบคุ ณที มงานธนาคารไทยเครดิ ตทุ กท่ าน
สํ าหรั บ ความทุ่ มเทสร้ า งผลงานอั นโดดเด่ นกั นอย่ างเต็ มที่

ขออวยพรให้ ทุ กท่ านปลอดภั ยและประสบความสํ าเร็ จ ในปี 2565
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คณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสู ง

นายวานิช ไชยวรรณ

ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการธนาคาร
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ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพี พัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

นายธีระพล ปุสสเด็จ

นายจํานงค์ วัฒนเกส

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

กรรมการอิ สระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กํ าหนดค่ าตอบแทน

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน
และประธานกรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง

นายศุ ภชัย สุ ขะนินทร์

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

นายกัวราฟ มาลิค

กรรมการอิ สระ
และกรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง

กรรมการ

กรรมการ กรรมการสรรหา
และกํ าหนดค่ าตอบแทน
และกรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง

นายวิญญู ไชยวรรณ

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

กรรมการ กรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

กรรมการ กรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง
และกรรมการผู้ จัดการ

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

เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร
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ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

นายวิ ญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
นายกมลภู ภู ริดิฐสกุ ล
นายนาธั ส กฤตวรานนท์
นายวี รเวท ไชยวรรณ
นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
น.ส.อั จฉรา เรื องฉาย
นายคริ สโตเฟอร์ ชาน
นายศราวุ ธ เศวตณรงค์
นายพิ ชาติ รุ่ งวรโศภิ ต
นายทรงศั กดิ์ มงคลประจั กษ์
นายรงค์ หิ รัญพานิ ช
น.ส.ภั คจิ รา วุ ฒิเศถกฤต
น.ส.ณั ฏฐิ ตา โล่ ห์วีระ
นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์
น.ส.ณธษา สุ ระชี วะกฤต
น.ส.ประทานพร ปี ตะนี ละวั ต
น.ส.ชลธิ ชา กลั่ นจั ตุรัส
น.ส.กอแก้ ว ไตรบํ ารุ งสุ ข
นางศั นสนี ย์ เหรี ยญตระกู ล
น.ส.พรทิ พย์ แซ่ ล่อ
น.ส.ชนิ ดา ชาญมนู ญ
นายโชดก ธี ระวิ กสิ ต
นายโกวิ ทย์ ลี้ ศิริ สรรพ์
น.ส.ณั ฐณาพรณ์ ตั้ งยศฐากิ จกุ ล
นายวิ ภู พิ เศษสั มฤทธิ์
นางอมรรั ชต์ โชติ รสนิ รมิ ต
นายพิ รุฬห์ ลักษณ์ สิ ทธิ ไกร
นายโอฬาร สกลเดชา
นายนิ มิ ตร โรจนรั กษ์
นายวั ชระ ภั คนั นท์ สกุ ล
นายภราดร ศรี กุล
นายประสิ ทธิ์ อิ สระพงษ์ สุ ระ
นายประเสริ ฐ บุ ญแต่ ง
นายไพสิ ฐ สกุ ลเศรษฐกร
นายวี ระศั กดิ์ ตั้ งมานะสกุ ล
นายวิ บูลย์ อรุ ณเรื องศิ ริ เลิ ศ
นายสุ มิ ตร์ เศรษฐพั ฒนา
นางพนิ ดา ศรี ปัตถา
นางธนวั นต์ นิ ติ พน
นางชั ญญานุ ช ฉวี วงศ์
นางจิ รภั ทร กลิ่ นโกมุ ท
นายวิ โรจน์ รณเกี ยรติ
นางกรั นฑณั ฏฐา ศุ ภวั ชโรบล
นายปกรณ์ เกี ยรติ สิ ริ โชคสวั สดิ์
นายประเสริ ฐ วงษ์ นุ ชา
นายที ปต์ ยศ เอื้ อวิ ศาลวรวงศ์
น.ส.วรชาดา จรู ญมานะกิ จ
น.ส.ษนานุ ช พราหมณ์ เสน่ ห์
นางอรทิ พย์ วงษ์ ขจร
นายทวี ภัทร จเรพั ฒนากุ ล
นายจั กรี โกศลกิ จวงค์
นายอนุ รั กษ์ คณิ ตจิ นดา
นายพิ ศักดิ์ สุ ดสวาท
นายสรายุ ทธ์ สุ ขพลอย
นายหฤทธิ์ อาจอํ านวยวิ ภาส
น.ส.จุ ฑารั ตน์ ชอนชล
น.ส.ศิ ริ มา จิ นดาทองดี
นายพรชั ย สุ ขวิ ลัย

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
กรรมการผู้ จัดการ
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการกลุ่ มงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการกลุ่ มงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการกลุ่ มงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการฝ่ ายงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการหน่ วยงาน
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส
ผู้ อํานวยการอาวุ โส

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
กรรมการผู้ จัดการ
กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จไมโครไฟแนนซ์ และสาขาสิ นเชื่ อ
กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
กลุ่ มธุ รกิ จลู กค้ ารายย่ อยและธนบดี
สายงานการเงิ นและบั ญชี
สายงานวิ เคราะห์ สินเชื่ อ
สายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
สายงานบริ หารทรั พยากรบุ คคล
สายงานเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้ สิ น และกฎหมาย
ฝ่ ายบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานปฏิ บัติการกลาง
สายงานกํ ากั บการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
สายงานบริ หารความเสี่ ยง
ฝ่ ายปฏิ บัติการกลาง
ฝ่ ายเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้ สิ น
ฝ่ ายเก็ บเงิ นและเร่ งรั ดหนี้ สิ นนาโน
หน่ วยงานดิ จิทัล ทรานส์ ฟอร์ เมชั่ น
ฝ่ ายบริ หารการตลาดธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
ฝ่ ายวิ เคราะห์ การเงิ นและวางแผนกลยุ ทธ์
ฝ่ ายพั ฒนาธุ รกิ จใหม่
ฝ่ ายปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ และงานธุ รการ
ฝ่ ายธุ รกิ จลู กค้ าเอสเอ็ มอี
ฝ่ ายกลยุ ทธ์ วางแผนพอร์ ตและผลิ ตภั ณฑ์
ฝ่ ายบริ หารการขายและกลยุ ทธ์ ธุรกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
ฝ่ ายบริ หารผลิ ตภั ณฑ์ ธุรกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
สํ านั กงานภาคไมโครเอสเอ็ มอี เครื อข่ าย 1 ภาค 4
ฝ่ ายบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี เครื อข่ าย 2
ฝ่ ายบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี เครื อข่ าย 3
สํ านั กงานภาคไมโครเอสเอ็ มอี เครื อข่ าย 3 ต.อ.น.1
ฝ่ ายบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี เครื อข่ าย 4
ฝ่ ายบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี เครื อข่ าย 5
ฝ่ ายป้ องกั นการทุ จริ ต
ฝ่ ายวิ เคราะห์ สินเชื่ อไมโครเอสเอ็ มอี
ฝ่ ายควบคุ มคุ ณภาพและบริ หารงาน
ฝ่ ายจั ดการข้ อมู ลองค์ กร
ฝ่ ายกฎหมาย
ฝ่ ายบั ญชี และภาษี
ฝ่ ายงานสนั บสนุ นสํ านั กกรรมการผู้ จัดการ
ฝ่ ายกลยุ ทธ์ บริ หารทรั พยากรบุ คคล
ฝ่ ายขายสิ นเชื่ อไมโครไฟแนนซ์ สายงาน 1
ฝ่ ายบริ หารจั ดการสาขา
ฝ่ ายนวั ตกรรมการเงิ นการธนาคาร
ฝ่ ายพั ฒนาระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศ
ฝ่ ายรายงานทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารและจั ดการเทคโนโลยี ทางธุ รกิ จ
ฝ่ ายผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากและการลงทุ น
ฝ่ ายสอบทานสิ นเชื่ อ
ฝ่ ายรั กษาความปลอดภั ยเทคโนโลยี สารสนเทศ
ฝ่ ายกลยุ ทธ์ และสารสนเทศ / พั ฒนากระบวนการ
ฝ่ ายวิ เคราะห์ สินเชื่ อรายย่ อย
แผนกสิ นเชื่ อธุ รกิ จเช่ าซื้ อ
แผนกวิ เคราะห์ สินเชื่ อธุ รกิ จเอสเอ็ มอี
แผนกบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต
แผนกพั ฒนาช่ องทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
แผนกบริ หารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการ
แผนกบริ หารความเสี่ ยงด้ านการตลาดและสภาพคล่ อง
แผนกปฏิ บัติการสิ นเชื่ อ

รายงานประจ� ำปี 2564
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จํ ากั ด (มหาชน)

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพี พัฒนพงศ์
ประธานกรรมการ

การศึ กษา

การถื อหุ้ นธนาคาร

–
–
–
–
–

ไม่ ได้ ถือหุ้ น

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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นิ ติศาสตรบั ณฑิ ต (เกี ยรติ นิยมอันดั บสอง) /จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
เนติ บัณฑิ ตไทย / สํ านั กอบรมศึ กษากฎหมายแห่ งเนติ บัณฑิ ตยสภา
นิ ติศาสตรมหาบั ณฑิ ต / จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
นิ ติศาสตรมหาบั ณฑิ ต / The University of British Columbia
นิ ติศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ตกิ ตติ มศั กดิ์ สาขานิ ติศาสตร์
ประเภทวิ ชาการ / มหาวิ ทยาลั ยหาดใหญ่
IT Governance and Cyber Resilience Programme (ITG) /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ประกาศนี ยบั ตรบทบาทหน้ าที่ ของประธานกรรมการ /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Director Certiﬁcation Programme (DCP) /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Certiﬁcate of Completion on Company Directors /
สถาบั นกรรมการแห่ งออสเตรเลี ย
ประกาศนี ยบั ตรธรรมาภิ บาลทางการแพทย์
สํ าหรั บผู้ บริ หารระดั บสู ง /สถาบั นพระปกเกล้ า
วุ ฒิบัตรวิ ชาการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สํ าหรั บนั กบริ หารระดั บสู ง / สถาบั นพระปกเกล้ า
วุ ฒิบัตรหลั กสู ตรผู้ บริ หารระดั บสู งด้ านวิ ทยาการพลั งงาน /
สถาบั นวิ ทยาการพลั งงาน
วุ ฒิบัตรหลั กสู ตรผู้ บริ หารระดั บสู งด้ านการค้ า
และการพาณิชย์ / สถาบั นวิ ทยาการการค้ า
วุ ฒิบัตรหลั กสู ตรผู้ บริ หารระดั บสู ง / สถาบั นวิ ทยาการตลาดทุ น
ปริ ญญาบั ตรหลั กสู ตรป้ องกั นราชอาณาจั กร
ภาครั ฐร่ วมเอกชน / สถาบั นป้ องกั นราชอาณาจั กร
วุ ฒิบัตรสถาบั นผู้ บริ หารกระบวนการยุ ติธรรม
ระดั บสู ง / สถาบั นพั ฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุ ลาการศาลยุ ติธรรม
ประกาศนี ยบั ตรเรื่ องธุ รกิ จครอบครั วไทย /
สถาบั นธุ รกิ จ มหาวิ ทยาลั ยฮาร์ วาร์ ด
ประกาศนี ยบั ตรการฝึ กอบรมโนตารี พับลิ ค / สภาทนายความ
ประกาศนี ยบั ตรหลั กสู ตรการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี /
School of Management มหาวิ ทยาลั ยเยล

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

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (ประธานกรรมการ)
– บริ ษัท โชติ วัฒน์ อุตสาหกรรมการผลิ ต จํ ากั ด (มหาชน)
(ประธานกรรมการ)
– บริ ษัท สยามพิ วรรธน์ โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท สยามพิ วรรธน์ จํ ากั ด (กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท ชี วามิ ตร วิ สาหกิ จเพื่ อสั งคม จํ ากั ด (ประธานกรรมการ)
– บริ ษัท เอสซี จีแพคเกจจิ้ ง จํ ากั ด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
– บริ ษัท เอสซี จี เคมิ คอลส์ จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
– บริ ษัท พฤกษา โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
– บริ ษัท กลยุ ทธ์ ธุรกิ จ จํ ากั ด (กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร)

นายธีระพล ปุสสเด็จ
กรรมการอิ สระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึ กษา
– ศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต (บั ญชี ) / มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
– M.B.A. (Finance) / University of Detroit, Michigan, USA
– Director Accreditation Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Advanced Audit Committee Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Anti-Corruption for Executive Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– IT Governance / สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

การถื อหุ้ นธนาคาร

นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส

(Mr. Stephen Tirador Briones)

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน
และประธานกรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง

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

การถื อหุ้ นธนาคาร
ไม่ ได้ ถือหุ้ น

ไม่ ได้ ถือหุ้ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
– ING Bank N.V. (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)

– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
– บริ ษัท ทิ พยประกั นภั ย จํ ากั ด (มหาชน) (ที่ ปรึ กษาประธานกรรมการ)

รายงานประจ� ำปี 2564
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นายจํานงค์ วัฒนเกส

นายศุ ภชัย สุ ขะนินทร์

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และกํ าหนดค่ าตอบแทน

กรรมการอิ สระ (ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ)
และกรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง

การศึ กษา
– ภาคบั งคั บหลั กสู ตรรั ฐศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ต
รุ่ นที่ 1 (2549) / มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
– M.B.A. / University of Central Missouri
– นิ ติศาสตร์ ภาคบั ณฑิ ต (2521-2524) /
มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
– พาณิชยศาสตรบั ณฑิ ต / จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย
– ประกาศนี ยบั ตรภาษาอังกฤษขั้ นสู ง (เกี ยรติ นิยม) /
สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร์
– ประกาศนี ยบั ตรหลั กสู ตรผู้ บริ หารระดั บสู ง รุ่ นที่ 6 /
สถาบั นวิ ทยาการตลาดทุ น
– Chartered Director /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– DCP Refresher Course /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Audit Committee Programme 1-2 /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Director Certiﬁcation Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Board Nomination and Compensation Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

การถื อหุ้ นธนาคาร
ไม่ ได้ ถือหุ้ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
– บริ ษัท แพรนด้ าจิ วเวลรี่ จํ ากั ด (มหาชน) (กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)
– บริ ษัท แอลดี ซี เด็ นทอล จํ ากั ด (มหาชน)
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

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 ทยาลั ย
– Director Certiﬁcation Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Diploma Examination / สมาคมส่ งเสริมสถาบั นกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Financial Statements for Directors /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– IT Governance and Cyber Resilience Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Advanced Audit Committee Programme /
สมาคมส่ งเสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
– Ultra Wealth / บริ ษัท อัลตร้ าเวลท์ แมเนจเม้ นท์ จํ ากั ด
– หลั กสู ตรผู้ บริ หารระดั บสู ง และหลั กสู ตร CMA-GMS /
สถาบั นวิ ทยาการตลาดทุ น
– หลั กสู ตรการบริ หารการท่ องเที่ ยวสํ าหรั บผู้ บริ หารระดั บสู ง /
การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
– หลั กสู ตรสํ าหรั บกรรมการบริ หารระดั บสู งด้ านการค้ า
และการพาณิชย์ (TEPCOT) / มหาวิ ทยาลั ยหอการค้ าไทย
– หลั กสู ตรผู้ บริหารระดั บสู งด้ านวิ ทยาการพลั งงาน / สถาบั นวิ ทยาลั ยพลั งงาน
– The Fundamentals of Digital Marketing Continuing Professional
Education / Google Digital Garage Linked in LEARNING
– หลั กสู ตรนั กบริ หารยุ ทธศาสตร์ การป้ องกั นและปราบปราม
การทุ จริ ตระดั บสู ง / สถาบั นการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ

การถื อหุ้ นธนาคาร
ไม่ ได้ ถือหุ้ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
บริ ษัท ทรั พย์ ศรี ไทย จํ ากั ด (มหาชน) (ประธานที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ)
บริ ษัท มั ดแมน จํ ากั ด (มหาชน) (ที่ ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร)
Greyhound Café UK (กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท ไฟว์ เวล จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
บริ ษัท รวมศุ ภกิ จ จํ ากั ด (ประธานกรรมการ)
บริ ษัท เอ็นฟอร์ ซ ซี เคี ยว จํ ากั ด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
มู ลนิ ธิ พิทักษ์ สิ่ งแวดล้ อมและการท่ องเที่ ยว (กรรมการ)
บริ ษัท วั น ออริ จิ้น จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
บริ ษัท หลั กทรั พย์ คั นทรี่ กรุ๊ ป จํ ากั ด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)

นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย

นายวิญญู ไชยวรรณ

กรรมการ

กรรมการ กรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง
และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

การศึ กษา
– บั ญชี บัณฑิ ต / มหาวิ ทยาลั ยกรุ งเทพ
– Director Certiﬁcation Programme /
สมาคมส่ งเสริมสถาบั นกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถื อหุ้ นธนาคาร
ไม่ ได้ ถือหุ้ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)

การศึ กษา
– พาณิชยศาสตรบั ณฑิ ต (เกี ยรติ นิยมอันดั บหนึ่ ง)
การเงิ นและการธนาคาร / มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
– Master of Business Administration (M.B.A.) /
The Anderson School of UCLA
– Chartered Financial Analyst (CFA) / CFA Institute
– หลั กสู ตรผู้ บริหารระดั บสู ง / สถาบั นวิ ทยาการตลาดทุ น
– Ultra Wealth / บริษัท อั ลตร้าเวลท์ แมเนจเม้ นท์ จํ ากั ด
– Director Accreditation Programme /
สมาคมส่ งเสริมสถาบั นกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Corporate Governance for Capital Market Intermediaries /
สมาคมส่ งเสริมสถาบั นกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Leadership Development Programme /
สมาคมบริษัทจดทะเบี ยนไทย (TLCA)

การถื อหุ้ นธนาคาร
มี ผู้ที่เกี่ ยวข้ องถื อหุ้ นธนาคาร ร้ อยละ 71.79

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น
– บริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิทัล โซลู ชั่นส์ จํ ากั ด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด (กรรมการผู้ จัดการ)
– บริ ษัท วี .ซี .สมบั ติ จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท ไทยประกั นชี วิต จํ ากั ด (มหาชน)
(รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ อาวุ โส)
– บริ ษัท ญาติ สัมพั นธ์ จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท ไชยวรรณ จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท ไทยประกั นสุ ขภาพ จํ ากั ด (มหาชน)
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท ผาสุ ก จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท ยู เนี่ ยนแลนด์ จํ ากั ด (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัทหลั กทรั พย์ จี เอ็มโอ-แซด คอม
(ประเทศไทย) จํ ากั ด (ประธานกรรมการ)
– บริ ษัท เบย์ คอมพิ วติ้ ง จํ ากั ด (กรรมการอิสระ)
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นายรอย ออกุสตินัส กุนารา

นายกัวราฟ มาลิค

กรรมการ กรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง
และกรรมการผู้ จัดการ

กรรมการ กรรมการสรรหาและกํ าหนดค่ าตอบแทน
และกรรมการกํ ากั บความเสี่ ยง

การศึ กษา

การศึ กษา

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

– 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

การถื อหุ้ นธนาคาร

(Mr. Roy Agustinus Gunara)

(Mr. Gaurav Malik)

มี ผู้ที่เกี่ ยวข้ องถื อหุ้ นธนาคาร ร้ อยละ 0.83

ไม่ ได้ ถือหุ้ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

ตํ าแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่ น

– บริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิทัล โซลู ชั่นส์ จํ ากั ด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จํ ากั ด
(กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

– 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 Asia Pte. Ltd. (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– 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)
– OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร)
– Singapore American School (กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร)

รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นของกรรมการในปี 2564

สั ดส่ วนจํ านวนหุ้ นที่ ถือ*
ณ วั นที่
รายชื่ อ

31 ธั นวาคม 2564

ณ วั นที่
31 ธั นวาคม 2563

เพิ่ มขึ้ น / ลดลง

ศาสตราจารย์ พิ เศษกิ ติ พงศ์ อุ รพี พัฒนพงศ์

ไม่ มี

-

-

นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ

ไม่ มี

ไม่ มี

-

นายจํ านงค์ วั ฒนเกส

ไม่ มี

ไม่ มี

-

นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส

ไม่ มี

ไม่ มี

-

นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย

ไม่ มี

ไม่ มี

-

71.79

71.79

-

0.83

0.83

-

นายศุ ภชั ย สุ ขะนิ นทร์

ไม่ มี

ไม่ มี

-

นายกั วราฟ มาลิ ค

ไม่ มี

ไม่ มี

-

นายวิ ญญู ไชยวรรณ
นายรอย ออกุ สติ นั ส กุ นารา

*หมายเหตุ : สั ดส่ วนจํ านวนหุ้ นที่ ถื อ ซึ่ งรวมสั ดส่ วนการถื อหุ้ นโดยตรง และการถื อหุ้ นของบริ ษัทที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง

รายชื่ อกรรมการธนาคารทั้ งหมดและการถื อหุ้ นกู้ ของกรรมการในธนาคารในรอบปี บั ญชี ที่ผ่านมา: ไม่ มี
รายชื่ อกรรมการธนาคารทั้ งหมดและการถื อหุ้ นหรื อหุ้ นกู้ ของกรรมการในบริ ษัทในเครื อในรอบปี บั ญชี ที่ผ่านมา: ไม่ มี
รายละเอี ยดการมี ส่วนได้ เสี ยของกรรมการไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมในสั ญญาใดๆ ที่ ธนาคารทํ าขึ้ นระหว่ างรอบปี บั ญชี : ไม่ มี

รายงานประจ� ำปี 2564
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โครงสร้ า งองค์ ก ร

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จํ ากั ด (มหาชน)

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริ หาร
สิ นทรั พย์ และหนี้ สิ น

คณะกรรมการ
กํ ากั บความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

สายงานกํ ากั บ
การปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์

กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จ
ไมโครไฟแนนซ์
และสาขาสิ นเชื่ อ

24

กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จ
ไมโครเอสเอ็ มอี

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

กลุ่ มธุ รกิ จลู กค้ า
รายย่ อยและธนบดี

สายงาน
วิ เคราะห์ สิ นเชื่ อ

สายงานบริ หาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกํ าหนดค่ าตอบแทน

คณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานตรวจสอบภายใน

สํ านั กประธาน
เจ้ าหน้ าที่ บริ หาร

กรรมการผู้ จั ดการ

สํ านั กกรรมการผู้ จั ดการ

สายงานเก็ บเงิ น
และเร่ งรั ดหนี้ สิ น
และกฎหมาย

สายงาน
ปฏิ บั ติ การกลาง

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงาน
การเงิ นและบั ญชี

สายงานบริ หาร
ทรั พยากรบุ คคล

รายงานประจ� ำปี 2564
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Nature
of Business
ลักษณะการประกอบธุ
รกิจ
Operation
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จำ�กั ด (มหาชน) เป็ นสถาบั นการเงิ นที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ จั ดตั้ งขึ้ นตามประกาศ
The
Thai Creditงเรื
Retail
Public
Company
is a commercial
bank
for small andชย์micro
businesses
that started
กระทรวงการคลั
่ องหลัBank
กเกณฑ์
วิ ธี การ
และเงื่ อนไขในการขออนุ
ญาตจั
ดตั้ งธนาคารพาณิ
ลงวั นที
่ 23
from
a
ﬁnance
credit
foncier
company
and
was
registered
as
a
ﬁnancial
institution
in
accordance
with the
มกราคม 2547 ด้ วยความพร้ อมด้ านคุ ณสมบั ติที่เหมาะสมสำ�หรั บยกระดั บบริ ษัทเงิ นทุ นและบริ ษัทเครดิ ตฟองซิ เอร์
Ministry
of ่ Finance’s
announcement
issued
on างแท้
January
2004,
whichาเที
speciﬁed
the งขั
principles,
methods, and
ปรั บสถานะสู
การเป็ นธนาคารพาณิ
ชย์ เพื่ อรายย่
อยอย่
จริ ง 23,
เพื่ อสร้
างความเท่
ยมในการแข่
นกั บ
criteria
for applying
to set up
a commercial
TheณBank’s
สถาบั นการเงิ
นอื่ น โดยสามารถเปิ
ดดำ�เนิ
นการอย่ างเป็bank.
นทางการ
วั นที่ 18qualiﬁcations
มกราคม 2550 upgraded the Bank into a genuine
commercial retail bank with the competence equivalent to other ﬁnancial institutions. The Bank officially started
on January
2007.
ในปี operations
2552 ธนาคารได้
ขยายธุ รกิ18,
จการให้
บริ การสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อรถจั กรยานยนต์ เพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
ลู กค้ ารายย่ อยในประเทศ ด้ วยการลงทุ นเข้ าซื้ อกิ จการ บริ ษัท ธนบรรณ จำ�กั ด เป็ นบริ ษัทภายในเครื อ พร้ อมเดิ นหน้ า
In
the งแกร่
Bankงexpanded
and strengthened
businesses
through
the acquisition
Thanaban Co., Ltd., as
้ น หลั งจากการเข้
สร้ 2009,
างความแข็
ทางการเงิ นและบริ
หารองค์ กรให้its
มี ประสิ
ทธิ ภาพมากขึ
าร่ ว มทุof
นของ
an
affiliate.
The
Bank
raised
its
capital
from
2.5
billion
baht
to
3
billion
baht
in
2012
with
กลุ่ มกองทุ นเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ นอร์ ทสตาร์ กรุ๊ ป (Northstar Group) รวมถึ งเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนชำ�ระแล้the
ว investment from
Northstar
Group
whilst
enhancing
the
Bank’s
management
efficiency.
จาก 2,500 ล้ านบาท เป็ น 3,000 ล้ านบาท ในปี 2555

After
announcement
on the
to become สั“the
the Bank
ขณะเดีthe
ยวกัBank’s
นธนาคารได้
ตระหนั กถึ งการดำ�เนิ
นธุ รvision
กิ จตามนโยบายและวิ
ยทั ศBest
น์ ที่ ต้ อRetail
งการเป็Bank,”
น “ธนาคารพาณิ
ชย์sold Thanaban Co.,
Ltd.
in
2014
to
focus
on
offering
loan
services
for
small
and
micro
business
customers
in
accordance with the
เพื่ อรายย่ อยที่ ดี ที่ สุ ด” ทำ�ให้ ธนาคารตั ดสิ นใจขายกิ จการ บริ ษัท ธนบรรณ จำ�กั ด ในปี 2557 เพื่ อมุ่ งให้ บริ การ
Bank’s
policies
and
operation
plans.
The
Bank
raised
its
capital
by
an
additional
1
billion
baht in 2015 and by
สิ นเชื่ อเพื่ อผู้ ประกอบการรายย่ อยอย่ างเต็ มที่ รวมถึ งเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนและเปลี่ ยนแปลงทุ นจดทะเบี ยนชำ�ระแล้ ว
another
1 billion
baht ในปี
in March
total ofยนและเปลี
5 billion ่ ยนแปลงทุ
baht.
จำ�นวน 1,000
ล้ านบาท
2558 2017
และเพิto
นจดทะเบี ยนชำ�ระแล้ วอี กครั้ ง
่ มทุaนจดทะเบี
จำ�นวน 1,000 ล้ านบาท ในเดื อนมี นาคม 2560 รวมเป็ น 5,000 ล้ านบาท
In July 2019, OCA Investment Holdings I Pte. Ltd. (OCA), an independent private investment ﬁrm specialising in
micro
ﬁnance
and SME
in many
countries,
took นอร์
overทสตาร์
Northstar
Group’s stake
ต่ อมาในเดื
อนกรกฎาคม
2562loans
ธนาคารได้
เปลี่ ยนแปลงผู
้ ถื อหุ้ นจาก
กรุ๊ ป (Northstar
Group)inเป็the
น Bank in order to
strengthen
the Bank’sHoldings
businessI operations
andบริ
ensure
growth
for the
Bank.
บริ ษัท OCA Investment
Pte. Ltd. (OCA)
ษัทลงทุ constant
นอิ สระซึ่ งมี ป
ระสบการณ์
การลงทุ
นในบริ ษัท
เอกชนในภู มิภาคเอเชี ยมานานกว่ า 20 ปี เพื่ อสร้ างความแข็ งแกร่ งทางธุ รกิ จและรองรั บการเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ อง
ในอนาคต

24 26 Theธนาคารไทยเครดิ
Thai Credit Retail
Public
ต เพื่ อBank
รายย่ อย
จ� ำกั ดCompany
(มหาชน) Limited

Furthermore,
the Bank
places
great emphasis
on adapting
transยิ่ งไปกว่ านั้ นธนาคารยั
งสนั
บสนุ นนโยบายภาครั
ฐในการสร้
างสั งคมไร้ to
เงิ นdigital
สด (Cashless
ธนาคารพร้
อมเคี
ยงข้าง
“The
Bank
places
formation
by
establishing
Thai
Micro
Digital
Solutions
Co.,
Ltd,
a
ﬁnancial
Society) ด้ วยการก่ อตั้ งบริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิทัล โซลู ชั่นส์ จำ�กั ด บริ ษัทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ น
ทุกธุรกิจemphasis
ให้สามารถพัฒ
of the
which
provides นelectronic
transactions
via
ของธนาคาร
ซึ่ งให้Bank
บริ การด้
านธุ รกรรมการเงิ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ﬁnancial
ผ่านแอปพลิ
เคชั น “ไมโครเพย์
great
onนา business
“Micro
Payท”e-Wallet,”
application
with
improvement
toโภค
its
อี -วอลเล็
(Micro Payan
e-Wallet)
และพั ฒ
นาบริcontinuous
การตอบสนองความต้
องการผู้ บริ
ศักยภาพการแข่งขัน
adapting to digital services,
to promote
cashless society
nationwide.
และความเปลี
่ ยนแปลงของเทคโนโลยี
ได้ อย่ างสมบู
รณ์ แบบ
่
ในระยะยาว ด้วยความมุ่งมัน
transformation ่
ธนาคารพร้ อมเคี ยงข้ างทุ กธุ รกิ จให้ สามารถพั ฒนาศั กยภาพการแข่ งขั นในระยะยาว
ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมี
The
has่ งมัalways
committed
creating
unique,
simple,
and
ด้ Bank
วยความมุ
่ นทุ่ มเทพัbeen
ฒนาผลิ
ตภั ณฑ์ ที่มีคto
วามแตกต่
าง เรี
ยบง่ าย และโปร่
งใส
เพื่ อtransช่ วยให้
by
establishing
ความแตกต่าง เรียบง่าย
parent
products
under theาถึ“Market
“Responsible
Lending”
คนไทยทั
่ วประเทศสามารถเข้
งแหล่ งเงิConduct”
นทุ นในระบบand
และยกระดั
บคุ ณภาพชี
วิ ตของ
Thai
Micro
policies
for small and
business
ensureงแกร่
access
to ﬁnanผู้ ประกอบการรายย่
อย micro
ซึ่ งส่ งผลต่
อเนื่ องถึ งcustomers
การเสริ มสร้ าto
งความแข็
งทางเศรษฐกิ
จ
่อช่วยให้
และโปร่
งใส เพืDigital
cialของประเทศ
sources, which
results
in
an
improvement
in
the
quality
of
life
small
ภายใต้ นโยบาย “การกำ�กั บดู แลให้ บริ การลู กค้ าอย่ างเป็ นธรรม” of
(Market
Solutions
Co., Ltd.” andConduct)
คนไทยทั่วประเทศสามารถ
micro business
Thai
as บwell
as strengthening
the economy
และ “การให้
สินเชืcustomers
่ ออย่ างมี ความรั
ผิ ดชอบ”
(Responsible Lending)

เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

at the national level.

ในก้ าวต่ อไป ธนาคารยั งคงเชื่ อมั่ นว่ า การวางรากฐานทางธุ รกิ จที่ แข็ งแกร่ ง สามารถ
Theสร้Bank
also
gives
to the establishment ofทธ์the
organisation’s
างการเติ
บโตได้
อย่importance
างมั่ นคง โดยกำ�หนดแนวทางวางแผนกลยุ
ตามพั
นธกิ จที่ วางไว้
vision
mission
as a guideline
planningอยทั
in ่ วประเทศ
order forการส่
theงเสริ
Bank
ได้ แก่and
การให้
บริ การทางการเงิ
นที่ ดี ที่สุfor
ดแก่strategic
ผู้ประกอบการรายย่
ม
to meet
objectives.
Bank’s
important
to คoffer
theอรืbest
ให้ลูกค้าthe
ทุกคนมี
ความรูแ
้ ละวิ นThe
ั ยทางการเงิ
น การสร้
างสรรค์mission
องค์กรให้ทis
ุกคนมี
วามกระตื
อร้น
ﬁnancial
services
small
and micro
business
nationwide,
และภาคภู
มิ ใจในสิ่ งทีto
่ ร่ วมกั
นทำ� และการสร้
างมู ลค่
าให้ แก่ ผู้ถื อcustomers
หุ้ นโดยคำ�นึ งถึ ง
ผลประโยชน์
promote
ﬁnancial
knowledge
and
discipline
among
every
customer,
ของผู้ มีส่วนได้ เสี ย พร้ อมเดิ นหน้ าขั บเคลื่ อนธุ รกิ จตามวิ สัยทั ศน์ “ธนาคารไทยเครดิ ตมุ่ งand
มั่ น
create
anนให้
organisation
withรenthusiastic
and
proud
as well as
สนั บสนุ
ลู กค้ าเติ บโตทางธุ
กิ จและมี คุ ณภาพชี
วิ ตที
่ ดี ขึ้ น ด้individuals
วยบริ การไมโครไฟแนนซ์
generating
for shareholders by taking into account the best interests
ที่ เป็ นเอกลัvalue
กษณ์ ของธนาคาร”
for stakeholders. The Bank has always operated the business in accordance
with our vision which is “Thai Credit Retail Bank is passionate about growing
our customers’ business and improving customers’ life by providing unique
and innovative micro ﬁnancial services.”

Annual
Report
2021
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

มากกว่ า ทศวรรษของความมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนไทย
ทั่วประเทศ ทำ�ให้ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำ�กัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักในฐานะธนาคาร
ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินที่เป็นระบบ มีความปลอดภัยและเท่าเทียมกัน พร้อมเสริมศักยภาพความแข็งแกร่ง
ให้เศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงในระยะยาว
ขณะเดี ย วกั น ธนาคารยั ง ยึ ด มั่ นในวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ สนั บ สนุ น การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
เพื่ อเป็ น แนวทางในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ขั บ เคลื่ อนธุ ร กิ จ ไปยั ง เป้ า หมายการเป็ น ธนาคาร
่
่ บริการสินเชือขนาดเล็
่
่ บโตรวดเร็วทีสุ
่ ดในประเทศไทย ด้วยผลประกอบการ
เพือรายย่
อยทีให้
ก ซึงเติ
ทางการเงินอันโดดเด่นและแข็งแกร่ง

แผนงานและความสำ�เร็จ
แม้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิ ด-19 จะส่ งผลกระทบอย่ าง
ต่ อเนื่ องเป็ นวงกว้ างต่ อระบบเศรษฐกิ จ สั งคม ระบบสาธารณสุ ข และ
วิ ถีชีวิตของผู้ คนทั่ วโลกที่ ต้องเปลี่ ยนแปลงไป แต่ ธนาคารไทยเครดิ ต
ยั งสามารถก้ าวผ่ านความท้ าทายทางธุ รกิ จ และปรั บกลยุ ทธ์
การดำ�เนิ นงานสร้ างการเติ บโตได้ เป็ นอย่ างดี ภายใต้ แผนงานและ
ความสำ�เร็ จในปี 2564 ดั งนี้

ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การสิ นเชื่ อ
ธนาคารให้ ความสำ�คั ญกั บการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การ
ด้ านสิ นเชื่ ออย่ างต่ อเนื่ อง ควบคู่ กั บการบริ หารจั ดการความเสี่ ยง
อย่ างรอบคอบและระมั ดระวั ง พร้ อมให้ ความช่ วยเหลื อลู กค้ า
อย่ างสุ ดความสามารถ โดยในปี 2564 ธนาคารได้ ศึ กษาและ
ทำ�ความเข้ าใจลู กค้ า ด้ วยการออกแบบสอบถาม (Survey) ซึ่ งมี
แนวคำ�ถามสอดคล้ องกั บสถานการณ์ ที่ ลู กค้ าเผชิ ญอยู่ และนำ�มา
วิ เคราะห์ ผลลั พธ์ ในหลากหลายแง่ มุ ม ไม่ ว่ าจะเป็ น การสำ�รวจ
ความต้ องการ สถานะของกิ จการ และการดำ�เนิ นธุ รกิ จของลู กค้ า
เป็ นต้ น เพื่ อหาความเหมาะสมสอดคล้ องในการให้ ความช่ วยเหลื อ
ลู กค้ าควบคู่ กั บการบริ หารคุ ณภาพสิ นเชื่ อที่ ดี ของธนาคาร และยั ง
สามารถนำ�ไปใช้ ในการคาดการณ์ ความต้ องการความช่ วยเหลื อ
ของลู กค้ าในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการดำ�เนิ นธุ รกิ จของธนาคาร
ในระยะถั ดไปอี กด้ วย
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จากการทำ�แบบสอบถามนำ�ไปสู่ การออกแคมเปญต่ างๆ เพื่ อช่ วย
ประคั บประคองธุ รกิ จของลู กค้ าให้ ผ่านช่ วงเวลาที่ ยากลำ�บากไปได้
อาทิ แคมเปญ “กล้ าให้ Fighter” ที่ พร้ อมสนั บสนุ นธุ รกิ จไมโคร
เอสเอ็ มอี ให้ สามารถฟั นฝ่ าทุ กอุ ปสรรค ด้ วยความเชื่ อมั่ นใน
ศั กยภาพความเข้ มแข็ งของผู้ ประกอบการที่ มี หัวใจนั กสู้ ไม่ ยอมแพ้
โดยมุ่ งเน้ นที่ ความหลากหลายของผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่งพั ฒนาบนพื้ นฐาน
ความเข้ าใจในผู้ ประกอบการไมโครเอสเอ็ มอี ผ่ านผลิ ตภั ณฑ์ “สิ นเชื่ อ
SME กล้ าให้ ” ซึ่ งในปี 2564 ให้ วงเงิ นสู งสุ ด 30 ล้ านบาท สำ�หรั บลู กค้ า
ที่ มี หลั กประกั น และ 10 ล้ านบาท สำ�หรั บลู กค้ าที่ ไม่ มี หลั กประกั น
รวมถึ ง สิ นเชื่ อ SME กล้ าให้ รี ไฟแนนซ์ ที่ ช่วยผู้ ประกอบการลดภาระ
ดอกเบี้ ยในแต่ ละเดื อน พร้ อมสนั บสนุ นการปล่ อยสิ นเชื่ อฟื้ นฟู
หรื อสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ำ� (Soft Loan) ตามมาตรการของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย

มาตรการช่ วยเหลื อธุ รกิ จ
นอกจากการสนั บสนุ นสิ นเชื่ อให้ แก่ ผู้ ประกอบการเพื่ อเพิ่ ม
สภาพคล่ องและเป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในธุ รกิ จแล้ ว ธนาคารยั งออก
มาตรการช่ วยเหลื อลู กค้ า ไม่ ว่าจะเป็ นการพั กชำ�ระหนี้ การปรั บปรุ ง
โครงสร้ างหนี้ การปรั บลดค่ างวด หรื อชะลอการชำ�ระหนี้ เพื่ อลด
ภาระค่ าใช้ จ่ายที่ ลูกค้ าต้ องแบกรั บ และช่ วยบรรเทาความเดื อดร้ อน
จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด

หาความเหมาะสมสอดคล้ อง
ในการให้ ความช่ วยเหลื อลู กค้ า
ควบคู่ กับ

การบริหารคุณภาพ
สินเชื่อที่ดี

โครงการที่ ให้ ความช่ วยเหลื อ
ลู กค้ าที่ ได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากวิ กฤตโควิ ด-19

โครงการ “ไทยเครดิต
โควิด-19 แคร์”

ขณะเดี ยวกั น ธนาคารยั งร่ วมมื อกั บบรรษั ทประกั นสิ นเชื่ อ
อุ ตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.) ช่ วยเหลื อกลุ่ มผู้ ประกอบการ
ไมโครเอสเอ็ มอี ที่ เปราะบาง ซึ่ งต้ องเผชิ ญกั บความยากลำ�บาก
จากสถานการณ์ โควิ ด-19 โดยการปรั บเงื่ อนไขการชำ�ระหนี้
ยื ดระยะเวลาหนี้ ลดอั ตราการผ่ อนต่ อเดื อน ด้ วยโครงการค้ำ�ประกั น
สิ นเชื่ อเดิ ม พร้ อมเติ มสภาพคล่ องธุ รกิ จ เพิ่ มเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน
ผ่ านโครงการ พ.ร.ก.สิ นเชื่ อฟื้ นฟู ระยะที่ 2 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
สภาพเศรษฐกิ จที่ กำ�ลั งฟื้ นตั วอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไป
ยิ่ งไปกว่ านั้ น ธนาคารยั งตอกย้ำ�จุ ดยื น “Everyone Matters
ทุ กคนคื อคนสำ�คั ญ” ด้ วยโครงการที่ ให้ ความช่ วยเหลื อลู กค้ า
ที่ ได้ รั บผลกระทบโดยตรงจากวิ กฤตโควิ ด-19 ได้ แก่ โครงการ
“ไทยเครดิ ต โควิ ด-19 แคร์ ” จั ดหาชุ ดยั งชี พให้ แก่ ลู กค้ าสิ นเชื่ อ
นาโนและไมโครไฟแนนซ์ ของธนาคารและครอบครั วที่ ติ ดเชื้ อ
ทั่ วประเทศ ซึ่ งเพี ยงพอสำ�หรั บทั้ งครอบครั วได้ นานกว่ า 2 สั ปดาห์
นอกจากนี้ ธนาคารยั งบริ จาคเงิ นช่ วยเหลื อผ่ านโครงการและ
สถาบั นภาครั ฐ อาทิ โครงการ Food for Fighters ที่ ช่ วยแจกจ่ าย
อาหารปรุ งสุ ก ถุ งยั งชี พ พร้ อมชุ ดยาและเวชภั ณฑ์ ที่ จำ�เป็ น ให้ แก่
ผู้ ป่ วยที่ กำ�ลั งรอรั บการรั กษาและประชาชนที่ ได้ รับความเดื อดร้ อน
ตลอดจนจั ดหาเต็ นท์ สนามสำ�หรั บคั ดแยกผู้ ป่ วยติ ดเชื้ อหรื อกั กตั ว
รวมถึ งการจั ดหาชุ ด PPE ให้ แก่ บุ คลากรทางการแพทย์ ผ่ าน
สถาบั นการแพทย์ ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ (สพฉ.)

รายงานประจ� ำปี 2564
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Strategy and Business
Plan for 2021
กลยุทธ์และแผนธุรกิจปี 2565

Growth Plan
for Key Loan Services

แผนการเติ บโต
ของสิ นเชื่ อ

1
1

Digitisation
Plans

การขั บเคลื่ อนสู่ ดิ จิ ทั ล

2
2

Plan to Develop New
Businesses

การพั ฒนาธุ รกิ จใหม่

3
3
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สำ�หรับในปี 2565 ธนาคารได้กำ�หนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจต่อยอดความสำ�เร็จจากปี ที่ผ่านมา
3 ด้านหลัก ได้แก่ แผนการเติบโตของสินเชื่อ การขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล และการพัฒนาธุรกิจใหม่
Growth Plan for Key Loan Services
Amid the coronavirus outbreak, the Bank continues to generate revenue and proﬁt
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นําเสนอสินเชื่อ

ขณะเดี ยวกั นธนาคารยั งมี แผนการตลาดเพื่ อพั ฒนาแบรนด์ ให้ เป็ นที่ รู้ จั กหรื อได้ รั บการจดจำ�
(Brand Awareness) และทำ�ให้ ลู กค้ านึ กถึ งเป็ นธนาคารอั นดั บ 1 ในใจ ด้ วยการเพิ่ มศั กยภาพของ
พนั กงานขายสิ นเชื่ อ (RM) สร้ างความสั มพั นธ์ อันดี กับลู กค้ า และสนั บสนุ นการให้ ความรู้ ทางการเงิ น
เพื่ อช่ วยให้ ธุรกิ จของลู กค้ าสามารถเติ บโตอย่ างมั่ นคงไปพร้ อมกั บธนาคาร

พั ฒนาปรั บรู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์
ให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการ
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Digitisation Plans
Changes in future digital technology and consumer behavior trends led the Bank to
raise digital management standards in order to enhance competence and competitiveness to make preparations for business growth opportunities arising from the
Bank’s digitisation procedure.
The Bank plans to develop and design innovations, including the development of
digital technology to increase efficiency, to establish a new foundation for our products and services for signiﬁcant competitive advantage against other ﬁnancial
institutions or banks in the future. The Bank is committed to delivering an
end-to-end digital experience for customers and employees to support business
expansion and increase the capabilities of the Bank in the long run.

การขั บเคลื่ อนสู่ ดิ จิทัล

In addition, the Bank conducts internal system adjustments to develop credit
ธนาคารให้ ความสำ�คั ญกั บการเปลี่ ยนแปลงด้ านเทคโนโลยี เพื่ อให้ สามารถตอบสนองกั บกระแสดิ จิทั ล
systems through an open-source platform for products and services to link with
ที่ ส่ งผลต่ อภาคอุ ตสาหกรรมธนาคารในปั จจุ บั นและอนาคต โดยเฉพาะช่ วงการแพร่ ระบาดของไวรั ส
the Bank’s core systems to provide digital services and increase operational
โควิ ด-19 และการสร้ างวิ ถีชีวิตปกติ ใหม่ (New Normal) ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมผู้ บริ โภคที่ ต้องการ
efficiency.
TheนBank
integrates
digital devices into work processes and improves
้น
ทำ�ธุ
รกรรมการเงิ
ดิ จิ ทั ลมากขึ
services as well as increasing service ﬂexibility for online channels.
สำ�หรั บในปี 2565 ธนาคารได้ วางกลยุ ทธ์ การดำ�เนิ นงานปรั บปรุ งพั ฒนาแพลตฟอร์ มหลั กของธนาคาร
Bank continues
to าdevelop
and improve
theเพืMicro
ﬁnancial innovation,
ด้The
วยเทคโนโลยี
ใหม่ ที่ เรี ยกว่
Open-source
Platform
่ อเพิ่ มขีPay
ดความสามารถในการแข่
งขัaน

continue to develop
and improve the
ธนาคารยั งคงเดิ นหน้ า

พั ฒนาแอปพลิ เคชัPay
น
Micro

Micro Pay
e-Wallet

convenient,และพั
quick,
and secure
application to อpromote
widespreadดี ยิuse
the era
of
ของธนาคาร
ฒนาประสิ
ทธิ ภาพการทำ�งานหรื
กระบวนการทำ�งานให้
งระบบ
่ งขึ้ นinรวมถึ
การอนุ
มั ติ สิsociety.
นเชื่ อเพื่ อThe
ควบคุBank
มความเสี
างรั ดกุ มﬁnancial literacy programmes on a regucashless
also่ ยงอย่
organised
lar basis, particularly on the beneﬁts of digital technology, and focuses on mainนอกจากนั
ธนาคารยั
งเดิ นหน้ าพั ฒwith
นาแอปพลิ
เคชั น ไมโครเพย์
-วอลเล็
ท (Micro
Pay e-Wallet)
taining a้ น strong
relationship
customers
throughอี a
network
of branches
and
้
เพื
่ อให้ ผู้ ใช้branches
งานสามารถใช้
บริ การได้
น ไม่ ว่ าจะเป็ น การชำ�ระเงิ น
lending
covering
all หลากหลายและสะดวกสบายมากขึ
areas in Thailand
ค่ าไฟ การชำ�ระค่ างวดสิ นเชื่ อ การเบิ กใช้ วงเงิ น พร้ อมขยายความร่ วมมื อกั บพั นธมิ ตรในการรั บชำ�ระเงิ น
และจั ดทำ�ใบแจ้ งค่ าบริ การในรู ปแบบดิ จิทั ล รวมทั้ งการใช้ เทคโนโลยี เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของสาขาสิ นเชื่ อ
เพื่ อรายย่ อยและการจั ดการเงิ นสด

Plan to Develop New Businesses
The Bank pays attention to every opportunity for business growth alongside the
development of products and services that can truly meet the needs of customers,

การพั ฒนาธุ รกิ จใหม่

consistent with current events. The Bank seeks to provide the best ﬁnancial servic-

เปิ ดรั บโอกาสทางธุ รกิ จใหม่

es that are secure and fair, for small and micro business customers across the
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนิ นงานที่ ผ่ านมา ธนาคารมุ่ งพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การที่ สามารถเติ มเต็ ม
country in order to improve the quality of life and create sustainable economic
ความต้ องการของลู กค้ าได้ อย่ างสอดคล้ องกั บความเปลี่ ยนแปลง พร้ อมทั้ งเปิ ดรั บโอกาสทางธุ รกิ จใหม่
at the
level.
ทีgrowth
่ สามารถเสริ
มสร้national
างความแข็
งแกร่ งทางการเงิ น และยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของคนไทยทั่ วประเทศ
เพื่ อเป็ นกลไกขั บเคลื่ อนสร้ างการเติ บโตร่ วมกั นทั้ งกลุ่ มลู กค้ า ธนาคาร และเศรษฐกิ จของประเทศ
The Bank also attaches great importance to continuous improvement of business

เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
provide the best ﬁnancial
ทางการเงิ
น
services that are

processes
inนาธุ
terms
of credit,
operations,
and collection
as well
facilitation
of
สำ�หรั
บการพั ฒ
รกิ จใหม่
ธนาคารมุ
่ งเน้ นการสำ�รวจและพั
ฒนาความคิ
ดริ เริas
อย่ างต่ อเนื่ อง
่ มใหม่
salesงการนำ�เทคโนโลยี
channels, riskดmanagement,
infrastructure
for the
รวมถึ
ิ จิทั ลมาใช้ เป็ นเครืdebt
่ องมื อcollection,
สำ�หรั บการเติand
บโต digital
(Growth
Engine) และการเข้
าถึ ง
ลูfoundation
กค้ าผ่ านช่ องทางดิ
จิทัล
พร้ อมทั้ งand
ร่ วมมืbusiness
อกั บพั นธมิdevelopment.
ตรทางธุ รกิ จที่ เล็ งเห็ นความสำ�คั ญในการสนั บสนุ น
of new
product
สร้ างความแข็ งแกร่ งทางเศรษฐกิ จ เพื่ อการเติ บโตอย่ างยั่ งยื นในอนาคต

Secure
and fair

economic impacts of the COVID-19 pandemic, changes in technology, and increas-

Overall, the Bank faced all-round challenges in 2021 including the lingering
ingly diverse consumer behavior. The Bank continues to believe that the dedication
and cooperation of every employee will generate strong success and growth.
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Report
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ผลิตภัณฑ์และการบริการ
Products and Services

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี (Micro SME)
สิ นเชื่ อ
เพื่ อธุ รกิ จ
ไมโครเอสเอ็ มอี

สิ นเชื่ อธุ รกิ จฯ
ส� ำหรั บ
ผู้ ประกอบ
วิ ชาชี พแพทย์

สิ นเชื่ อ SMEs

สิ นเชื่ อเช่ าซื้ อเพื่ อ
ธุ รกิ จ

สิ นเชื่ อเพื่ อ
เจ้ าของร้ านทอง

สิ นเชื่ อเพื่ อ
ผู้ ประกอบการ
(SMEs) ที่ มีทอง
เป็ นหลั กประกั น

ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั น
ส� ำหรั บลู กค้ า
กลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จ
ไมโครเอสเอ็ มอี

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจเพื่อคนค้าขาย (Micro Finance & Micro Plus)

สิ นเชื่ อนาโน เอสเอส

สิ นเชื่ อนาโนเครดิ ต
เพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย

สิ นเชื่ อไมโครเครดิ ต
เพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย

สิ นเชื่ อไมโคร พลั ส

ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั น
ส� ำหรั บลู กค้ ากลุ่ มสิ นเชื่ อ
ธุ รกิ จเพื่ อคนค้ าขาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้าบุคคลทั่วไปและธนบดี (Retail and Wealth Banking)

สิ นเชื่ อ
บ้ านแลกเงิ น

สิ นเชื่ อ
รี ไฟแนนซ์ พลั ส

สิ นเชื่ อ
ทองแลกเงิ น

สิ นเชื่ อ
หมุ นเวี ยน
ส่ วนบุ คคล

ผลิ ตภั ณฑ์
เงิ นฝาก
ประเภทต่ างๆ

ผลิ ตภั ณฑ์
หน่ วยลงทุ น
(กองทุ นรวม)

ตลอดระยะเวลาการด� ำเนิ นงานที่ ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ยึ ดมั่ นในการสนั บสนุ น
และเคี ยงข้ างผู้ ประกอบการรายย่ อยและประชาชนคนไทยทุ กคน ให้ สามารถเข้ าถึ งการเงิ นในระบบที่ มี ความ
ปลอดภั ยและเป็ นธรรม ภายใต้ การก� ำกั บดู แลของธนาคารแห่ งประเทศไทย และความคุ้ มครองตามที่ กฎหมาย
ก� ำหนด ด้ วยความมุ่ งหวั งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มให้ ลูกค้ าของธนาคารได้ มีชีวิตทางการเงิ นที่ ดีอย่ างยั่ งยื น
จากแนวคิ ด “Everyone Matters ทุ กคนคื อคนส� ำคั ญ” ต่ อยอดสู่ การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นและการบริ การ
ของธนาคารที่ มีความหลากหลาย ครอบคลุ มทุ กความต้ องการที่ แตกต่ างกั น ให้ สามารถสร้ างการเติ บโตทางธุ รกิ จ
และความมั่ นคงทางการเงิ นได้ อย่ างแข็ งแกร่ งในระยะยาว ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี (Micro
SME) หรื อกลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อคนค้ าขาย (Micro Finance & Micro Plus)
ยิ่ งไปกว่ านั้ น ในฐานะธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อรายย่ อยของประเทศและสถาบั นการเงิ นที่ มีบทบาทส� ำคั ญต่ อการระดมทุ น
และจั ดสรรทรั พยากรในระบบเศรษฐกิ จ ธนาคารไทยเครดิ ตถื อเป็ นหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบในการร่ วมสร้ าง
ความมั่ นคงให้ กั บประเทศ ด้ วยการพั ฒ นาทางเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นและการลงทุ นอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อ
สนั บสนุ นให้ เกิ ดการออมและสร้ างผลตอบแทนในระยะยาวส� ำหรั บกลุ่ มลู กค้ าบุ คคลทั่ วไปและธนบดี เช่ น ผลิ ตภั ณฑ์
เงิ นฝาก กองทุ นรวม กรมธรรม์ ประกั นภั ย เป็ นต้ น
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ผลิ ตภั ณฑ์
ประกั นส� ำหรั บ
ลู กค้ าบุ คคลทั่ วไป
และธนบดี

กลุ่มสินเชื่อธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี

Micro SME

สิ นเชื่ อเพื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
สิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อผู้ ประกอบการรายย่ อย
ส� ำหรั บผู้ ประกอบวิ ชาชี พแพทย์

สิ นเชื่ อ SMEs

สิ นเชื่ อเช่ าซื้ อเพื่ อธุ รกิ จ
สิ นเชื่ อเพื่ อเจ้ าของร้ านทอง
สิ นเชื่ อเพื่ อผู้ ประกอบการ (SMEs)
ที่ มี ทองเป็ นหลั กประกั น
ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ า
กลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี

1
2
3
4
5
6
7

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ให้ ความส� ำคั ญ
กั บการพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การทางการเงิ นในระบบที่ โปร่ ง ใส
และเป็ นธรรม พร้ อมทั้ งตอบสนองความต้ องการอั นหลากหลายของ
ลู กค้ าสิ นเชื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี ซึ่ งเป็ นกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อย
ที่ มี สั ดส่ วนมากที่ สุ ดในประเทศ และมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยถื อเป็ นหนึ่ งในฟั นเฟื องหลั กที่ ร่ วมขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จไทย
ให้ สามารถเติ บโตอย่ างแข็ งแกร่ งและยั่ งยื น
ในฐานะสถาบั นการเงิ นที่ มุ่ งดู แลและให้ สินเชื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
ธนาคารพร้ อมสนั บสนุ นด้ านเงิ นทุ นผ่ านผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การ
โดยเฉพาะในช่ วงเวลาแห่ งความยากล� ำบากจากการแพร่ ระบาดของ
ไวรั สโควิ ด-19 ที่ ผ่านมา ด้ วยมาตรการความช่ วยเหลื อตามแนวทาง
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ผ่ านการให้ สินเชื่ อและมาตรการพิ เศษ
พั กช� ำระหนี้ รวมถึ งการพั ฒนาทางเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ สิ นเชื่ อแบบมี
หลั กประกั นและไม่ มี หลั กประกั น ซึ่ งครอบคลุ มกลุ่ มบุ คคลธรรมดา
และนิ ติ บุคคล เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนเสริ มสภาพคล่ องทางธุ รกิ จ
และขยายกิ จการ
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1. สิ นเชื่ อเพื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
ธนาคารสนั บสนุ นเงิ นทุ นเพื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี ทั้ งสิ นเชื่ อแบบมี หลั กประกั นและไม่ มีหลั กประกั น โดยสิ นเชื่ อ
แบบมี หลั กประกั นส� ำหรั บผู้ ประกอบการรายย่ อยบุ คคลธรรมดาและนิ ติ บุคคลที่ มีประสบการณ์ ในการบริ หารธุ รกิ จ
ที่ ขอสิ นเชื่ อหรื อธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องไม่ ต่� ำกว่ า 3 ปี สามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อได้ ในวงเงิ นสู งสุ ด 30 ล้ านบาท และระยะเวลา
การผ่ อนช� ำระสู งสุ ด 10 ปี พร้ อมให้ วงเงิ นกู้ เพิ่ มส� ำหรั บค่ าใช้ จ่ายอื่ นๆ สู งสุ ดไม่ เกิ นร้ อยละ 15 ของวงเงิ นกู้
ส� ำหรั บหลั กทรั พย์ ที่ใช้ ค้� ำประกั นมี หลากหลายประเภท ได้ แก่ ที่ ดินเปล่ า ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ าง สถานประกอบการ
ห้ องชุ ดพั กอาศั ย เงิ นฝาก โดยมี โปรแกรมในลั กษณะที่ ให้ สินเชื่ อไม่ เกิ นมู ลค่ าหลั กประกั น หรื อให้ สินเชื่ อมากกว่ า
มู ลค่ าหลั กประกั น ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เหมาะสมกั บความต้ องการและข้ อจ� ำกั ดของลู กค้ าแต่ ละราย
ด้ านสิ นเชื่ อแบบไม่ มี หลั กประกั นเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นส� ำหรั บผู้ ประกอบการรายย่ อยบุ คคลธรรมดาและ
นิ ติ บุคคลที่ มีประสบการณ์ ในการบริ หารธุ รกิ จที่ ขอสิ นเชื่ อหรื อธุ รกิ จเกี่ ยวเนื่ องไม่ ต่� ำกว่ า 5 ปี สามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อ
ซึ่ งได้ รับการค�้ ำประกั นโดยบรรษั ทประกั นสิ นเชื่ ออุ ตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.) ในวงเงิ นสู งสุ ด 2-10 ล้ านบาท
ระยะเวลาการผ่ อนช� ำระขั้ นต�่ ำ 3 ปี สู งสุ ด 8 ปี พร้ อมให้ วงเงิ นกู้ เพิ่ มส� ำหรั บค่ าใช้ จ่ายอื่ นๆ สู งสุ ดไม่ เกิ นร้ อยละ 15
ของวงเงิ นกู้
2. สิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อผู้ ประกอบการรายย่ อยส� ำหรั บผู้ ประกอบวิ ชาชี พแพทย์
ธนาคารเล็ งเห็ นความส� ำคั ญของผู้ ประกอบวิ ชาชี พแพทย์ ไม่ ว่าจะเป็ นแพทย์ ทั นตแพทย์ สั ตวแพทย์ เภสั ชกร และ
เทคนิ คการแพทย์ สามารถเริ่ มต้ นธุ รกิ จเปิ ดคลิ นิกรั กษาโรค ขยายกิ จการ ปรั บปรุ งสถานประกอบการ ซื้ ออุ ปกรณ์
ทางการแพทย์ หรื อเพิ่ มเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนให้ แก่ กิจการได้ โดยไม่ จ�ำเป็ นต้ องมี หลั กประกั น ด้ วยวงเงิ นสิ นเชื่ อ 2-7
ล้ านบาท ระยะเวลาการผ่ อนช� ำระขั้ นต�่ ำ 3 ปี และสู งสุ ดไม่ เกิ น 10 ปี
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3. สิ นเชื่ อ SMEs
ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นเชื่ อส� ำหรั บ ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) มี ความหลากหลายครอบคลุ ม
ความต้ องการตั้ งแต่ กลุ่ มบุ คคลธรรมดา ร้ านค้ าทั่ วไป ห้ างหุ้ นส่ วนจ� ำกั ด และบริ ษัทจ� ำกั ด สามารถน� ำไปใช้ ลงทุ น
ขยายกิ จการ การจั ดซื้ อวั ตถุ ดิบ การลงทุ นในเครื่ องจั กรหรื ออุ ปกรณ์ ที่ ใช้ ในการด� ำเนิ นงาน และเสริ มสภาพคล่ อง
ทางธุ รกิ จ ด้ วยวงเงิ นสิ นเชื่ อตั้ งแต่ 10 ล้ านบาทขึ้ นไป โดยมี รายละเอี ยดผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การทางการเงิ นที่
แตกต่ างกั น ดั งนี้
- วงเงิ นกู้ เบิ กเกิ นบั ญชี (Overdraft)
บริ การทางการเงิ นสนั บสนุ นการเติ บโตส� ำหรั บผู้ ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อยที่ มีความต้ องการแหล่ งเงิ นทุ นระยะสั้ น
น� ำไปใช้ เพิ่ มสภาพคล่ องทางการเงิ นหรื อเป็ นเงิ นหมุ นเวี ยนในธุ รกิ จ โดยผู้ ประกอบการสามารถเบิ กถอนวงเงิ นจาก
บั ญชี กระแสรายวั นได้ อย่ างสะดวกสบาย พร้ อมทั้ งเช็ คส่ วนตั วเพิ่ มความคล่ องตั วในการช� ำระค่ าสิ นค้ า วั ตถุ ดิบ
รวมทั้ งค่ าบริ การที่ ต้องใช้ จ่ายในธุ รกิ จ
- วงเงิ นกู้ ระยะสั้ น (Short Term Loan)
บริ การทางการเงิ นที่ ช่วยเสริ มสภาพคล่ องให้ ผู้ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อยที่ มีความต้ องการบริ การทางการเงิ น
ส� ำหรั บใช้ เป็ นเงิ นทุ นด� ำเนิ นงานในธุ รกิ จและเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน เพื่ อจั ดหาสิ นค้ าและบริ การ วั ตถุ ดิบ สิ นค้ าคงคลั ง
ลู กหนี้ การค้ า รวมถึ งค่ าใช้ จ่ายอื่ นๆ
- วงเงิ นกู้ ระยะยาว (Long Term Loan)
บริ การทางการเงิ นที่ สามารถเพิ่ มศั กยภาพทางธุ รกิ จให้ ผู้ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อยที่ ต้องการเงิ นลงทุ นในธุ รกิ จ
หรื อขยายธุ รกิ จสามารถจั ดซื้ อสถานประกอบการ ก่ อสร้ างอาคารโรงงาน อาคารส� ำนั กงาน หรื อโกดั งสิ นค้ า
ซื้ อเครื่ องจั กร หรื อวั สดุ อุปกรณ์ ต่ างๆ ที่ ใช้ ในการประกอบธุ รกิ จ และโอนย้ ายวงเงิ นจากสถาบั นการเงิ นเดิ ม
- วงเงิ นรั บซื้ อลดตั๋ วเงิ น (Clean Bill Discount)
บริ การทางการเงิ นส� ำหรั บใช้ เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนธุ รกิ จของผู้ ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อย ในลั กษณะการรั บซื้ อ
ลดตั๋ วเงิ นประเภทต่ างๆ ซึ่ งธนาคารจะหั กส่ วนลดรั บล่ วงหน้ าทั นที เช่ น ตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ น (P/N) ตั๋ วแลกเงิ น (B/E)
และเช็ คการค้ าที่ ระบุ วันครบก� ำหนดช� ำระเงิ นไว้ ล่วงหน้ า
- วงเงิ นประเภทภาระผู กพั น (Contingent Liability)
บริ การทางการเงิ นที่ ช่วยอ� ำนวยความสะดวกในการด� ำเนิ นกิ จการของผู้ ประกอบการ ประกอบด้ วย
• หนั งสื อค�้ ำประกั น (Letter of Guarantee) บริ การของธนาคารส� ำหรั บผู้ ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อย ซึ่ ง
ต้ องการหนั งสื อจากธนาคารเพื่ อค�้ ำประกั นต่ อหน่ วยงานราชการ สถาบั นการเงิ น บริ ษัท ห้ างร้ าน หรื อบุ คคลทั่ วไป
เพื่ อสนั บสนุ นการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
• การอาวั ล (Aval) บริ การของธนาคารส� ำหรั บผู้ ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อย ซึ่ งต้ องการให้ ธนาคารค�้ ำประกั น
การช� ำระเงิ นตามตั๋ วเงิ น อาทิ ตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ น (P/N) เป็ นต้ น
• การรั บรองตั๋ วแลกเงิ น (Acceptance) บริ การของธนาคารส� ำหรั บผู้ ประกอบการธุ รกิ จรายย่ อย ซึ่ งต้ องการให้
ธนาคารรั บรองการจ่ ายเงิ นตามตั๋ วเงิ น

รายงานประจ� ำปี 2564
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4. สิ นเชื่ อเช่ าซื้ อเพื่ อธุ รกิ จ
ผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นที่ สามารถเพิ่ มโอกาสทางธุ รกิ จในการลงทุ นจั ดหาเครื่ องจั กรมาใช้ ในกิ จการ หรื อแหล่ งเงิ นทุ น
หมุ นเวี ยนในการจั ดซื้ อทรั พย์ สิ นส� ำหรั บนิ ติ บุ คคลประเภทบริ ษัทจ� ำกั ด ห้ างหุ้ นส่ วนจ� ำกั ด หรื อบุ คคลธรรมดา
ที่ ประกอบธุ รกิ จและต้ องใช้ เครื่ องจั กรหรื อเครื่ องมื อในโรงงาน สามารถน� ำเครื่ องจั กรเป็ นหลั กประกั นในการ
ขอสิ นเชื่ อส� ำหรั บเช่ าซื้ อเครื่ องจั กร-เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการประกอบธุ รกิ จ (Hire Purchase) ด้ วยวงเงิ นตั้ งแต่
1 ล้ านบาทขึ้ นไป โดยไม่ ต้องลงทุ นซื้ อทรั พย์ สินด้ วยเงิ นสด ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อสภาพคล่ องของกิ จการ
ส� ำหรั บการคิ ดอั ตราดอกเบี้ ยของสิ นเชื่ อเช่ าซื้ อเพื่ อธุ รกิ จเป็ นแบบลดต้ นลดดอก และใช้ อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ตลอดสั ญญา
ในระยะเวลาการเช่ า 1-7 ปี ท� ำให้ ปลอดความเสี่ ยงด้ านต้ นทุ นจากความผั นผวนของอั ตราดอกเบี้ ย ซึ่ งผู้ ประกอบการ
สามารถช� ำระค่ าเช่ าในจ� ำนวนเท่ ากั นเป็ นรายเดื อน หรื อช� ำระมากกว่ าอั ตราที่ ก�ำหนด เพื่ อปิ ดสั ญญาก่ อนก� ำหนดได้
โดยไม่ ต้องเสี ยดอกเบี้ ยในช่ วงเวลาที่ เหลื อของสั ญญาหรื อช่ วยลดจ� ำนวนเงิ นต้ นให้ หมดเร็ วขึ้ น
ผู้ ประกอบการสามารถขอสิ นเชื่ อแบบเช่ าซื้ อเครื่ องจั กร-เครื่ องมื อ (Hire Purchase) ด้ วยเครื่ องจั กรและอุ ปกรณ์
ที่ จัดแบ่ งเป็ นประเภทต่ างๆ ดั งนี้
• รถเครน / รถขุ ด / รถตั ก / รถบด
• เครื่ อง CNC-เครื่ องกลึ ง / ไส / เจี ยร / เจาะ ฯลฯ ส� ำหรั บวั สดุ พลาสติ ก / โลหะ
• เครื่ องบรรจุ ภั ณฑ์ -Filling & Package Equipment
• เครื่ องจั กร-อุ ปกรณ์ ช่ วยเคลื่ อนย้ ายสิ นค้ า-Forklift / Crane
• เครื่ องพิ มพ์ เครื่ องตั ด เครื่ องมื อแพทย์ เป็ นต้ น
5. สิ นเชื่ อเพื่ อเจ้ าของร้ านทอง
ผู้ ประกอบการร้ านทองประเภทบุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติ บุคคลที่ มีประสบการณ์ ในธุ รกิ จร้ านทองสามารถเพิ่ มโอกาส
ในการด� ำเนิ นธุ รกิ จให้ สูงขึ้ น ทั้ งการลงทุ นขยายกิ จการ การเพิ่ มผลก� ำไร หรื อต่ อยอดธุ รกิ จให้ มั่นคงยิ่ งขึ้ น ด้ วยการ
ใช้ ทองค� ำแท่ งหรื อทองรู ปพรรณเป็ นหลั กทรั พย์ ค้� ำประกั นในการขอสิ นเชื่ อเพื่ อเจ้ าของร้ านทอง
6. สิ นเชื่ อเพื่ อผู้ ประกอบการ (SMEs) ที่ มีทองเป็ นหลั กประกั น
ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อม หรื อ SMEs ทั้ งบุ คคลธรรมดาและนิ ติ บุคคลที่ มีประสบการณ์ ในธุ รกิ จ
สามารถสร้ างการเติ บโตทางธุ รกิ จให้ เพิ่ มขึ้ นได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการลงทุ นขยายกิ จการ การเพิ่ มผลก� ำไร หรื อต่ อยอด
ทางธุ รกิ จให้ มั่นคงยิ่ งขึ้ น ด้ วยการใช้ ทองค� ำแท่ งหรื อทองรู ปพรรณเป็ นหลั กทรั พย์ ค้� ำประกั นในการขอสิ นเชื่ อของ
ธนาคาร
7. ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ ากลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
ธนาคารเล็ งเห็ นความส� ำคั ญของการสร้ างความมั่ นใจให้ ผู้ประกอบการหมดกั งวลกั บเหตุ การณ์ ไม่ คาดฝั นที่ อาจจะ
ท� ำให้ ไม่ สามารถด� ำเนิ นธุ รกิ จได้ อย่ างต่ อเนื่ อง หรื อส่ งผลกระทบให้ ครอบครั วต้ องรั บภาระหนี้ สินในภายหลั ง ด้ วยการ
คั ดเลื อกและน� ำเสนอผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นที่ มีแผนความคุ้ มครองและระยะเวลาการคุ้ มครองที่ มีความหลากหลาย
ลู กค้ ากลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี สามารถเลื อกแบบประกั นที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บความต้ องการได้
มากที่ สุด ดั งนี้
- ประกั นคุ้ มครองสิ นเชื่ อ (MRTA)
• คุ้ มครองกรณี เสี ยชี วิต หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง หากทุ พพลภาพชั่ วคราวจะช� ำระค่ างวดแทนให้ สูงสุ ดถึ ง
6 เดื อน และเบิ กค่ ารั กษาพยาบาลจากอุ บั ติเหตุ สูงสุ ดได้ ถึง 30,000 บาท (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)
•
•
•

ประกั นชดเชยรายได้ จากการรั กษาตั วในโรงพยาบาล
ได้ รับค่ าชดเชยกรณี นอนพั กรั กษาตั วที่ โรงพยาบาล สู งสุ ดวั นละ 8,000 บาท
คุ้ มครองกรณี เสี ยชี วิต หรื อทุ พพลภาพจากอุ บั ติเหตุ จ่ ายสู งสุ ด 260,000 บาท
คุ้ มครองโรคมะเร็ งทุ กชนิ ด ทุ กระยะ สู งสุ ด 1,000,000 บาท (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)

- ประกั นอั คคี ภัย
• ธนาคารให้ บริ การด้ านประกั นอั คคี ภัยส� ำหรั บที่ อยู่ อาศั ย เพื่ อสร้ างความอุ่ นใจจากเหตุ ไม่ คาดฝั น
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กลุ่มสินเชื่อธุรกิจเพื่อคนค้าขาย
Micro Finance & Micro Plus

สิ นเชื่ อนาโน เอสเอส
สิ นเชื่ อนาโนเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย

สิ นเชื่ อไมโครเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย

สิ นเชื่ อไมโคร พลั ส
ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ า
กลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อคนค้ าขาย
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) เชื่ อมั่ นในแนวคิ ด “Everyone
Matters ทุ กคนคื อคนส� ำคั ญ” ไม่ เฉพาะกลุ่ มผู้ ประกอบการไมโครเอสเอ็ มอี
แต่ ยังรวมถึ งกลุ่ มไมโครไฟแนนซ์ หรื อผู้ ประกอบการรายย่ อยที่ ประกอบอาชี พ
ค้ าขายจ� ำนวนมากในประเทศไทยที่ มี ข้ อจ� ำกั ดด้ านหลั กทรั พย์ ค�้ ำประกั น ท� ำให้
ไม่ สามารถเข้ าถึ งเงิ นทุ นในระบบที่ ปลอดภั ยและเป็ นธรรมได้ โดยเฉพาะช่ วงที่
เกิ ดการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิ ด-19 ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนวิ กฤตซ�้ ำเติ มกลุ่ มพ่ อค้ า
แม่ ค้า หลายรายจ� ำเป็ นต้ องหยุ ดด� ำเนิ นกิ จการชั่ วคราว เนื่ องจากขาดสภาพคล่ อง
หรื อเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนที่ ใช้ ในกิ จการ
ดั งนั้ น ธนาคารจึ งเล็ งเห็ นความส� ำคั ญและความจ� ำเป็ นในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์
และบริการสิ นเชื่ อที่ ตอบโจทย์ ความต้ องการของผู้ ประกอบการรายย่ อย โดยเฉพาะ
พ่ อค้ าแม่ ค้า ให้ สามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อในระบบได้ โดยไม่ ต้องใช้ หลั กทรัพย์ ค้� ำประกั น
เพื่ อ ช่ วยเหลื อกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อยอั นเป็ นรากฐานของประเทศไทย
ให้ สามารถข้ ามผ่ านวิ กฤตได้ ส� ำเร็ จ และฟื้ นคื นธุ ร กิ จได้ อี กครั้ ง ด้ วยสิ นเชื่ อ
ที่ หลากหลายแตกต่ างกั น ได้ แก่ สิ นเชื่ อ นาโน เอสเอส ส� ำหรั บ พ่ อ ค้ าแม่ ค้ า
ในตลาดนั ด สิ นเชื่ อนาโนเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย และสิ นเชื่ อไมโครเครดิ ตเพื่ อ
ธุ รกิ จรายย่ อย ส� ำหรั บพ่ อค้ าแม่ ค้าในตลาดสดหรื อมี สถานประกอบการชั ดเจน
สิ นเชื่ อไมโคร พลั ส ส� ำหรั บผู้ ประกอบการที่ มีทะเบี ยนการค้ าและต้ องการวงเงิ น
มากกว่ า 200,000 บาท และประกั นส� ำหรั บลู กค้ ากลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อคนค้ าขาย
ดั งนี้
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1. สิ นเชื่ อนาโน เอสเอส
ธนาคารสนั บสนุ นสิ นเชื่ อส� ำหรั บบุ คคลธรรมดาที่ เริ่ มต้ นประกอบธุ รกิ จขนาดเล็ ก เช่ น พ่ อค้ าแม่ ค้าในตลาดนั ด
ให้ สามารถเข้ าถึ งเงิ นทุ นในระบบได้ อย่ างเท่ าเที ยม โดยไม่ ต้องใช้ หลั กทรั พย์ หรื อบุ คคลค�้ ำประกั น ด้ วยสิ นเชื่ อนาโน
เอสเอส ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่ อระยะสั้ นเพื่ อใช้ ในการหมุ นเวี ยนทางธุ รกิ จในรู ปแบบสิ นเชื่ อหมุ นเวี ยน หรื อ Revolving Loan
โดยยอดที่ จ่ ายช� ำระเข้ ามาจะกลั บไปเป็ นวงเงิ นให้ ลู กค้ าสามารถกลั บมาใช้ ได้ อี กในวงเงิ นไม่ เกิ น 80,000 บาท
อั ตราดอกเบี้ ยแบบลดต้ นลดดอกร้ อยละ 33 ต่ อปี หรื อเพี ยงร้ อยละ 2.75 ต่ อเดื อน
ส� ำหรั บผู้ ที่สนใจสามารถรั บบริ การสิ นเชื่ อนาโน เอสเอส ได้ เพี ยงมี ความสามารถเพี ยงพอในการช� ำระหนี้ และ
มี ประสบการณ์ ในการประกอบอาชี พไม่ ต่� ำกว่ า 1 ปี รวมถึ งสถานประกอบการต้ องสามารถตรวจสอบได้ อย่ าง
ชั ดเจน และสถานที่ ตั้ งกิ จการต้ องอยู่ ในตลาดในระยะรั ศมี ไม่ เกิ น 15 กิ โลเมตร จากสาขาหลั กของธนาคาร
ในกรุ งเทพมหานคร และไม่ เกิ น 40 กิ โลเมตร จากสาขาหลั กของธนาคารในต่ างจั งหวั ด
นอกจากนั้ น ธนาคารยั งอ� ำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกอบการรายย่ อยแบบคนรู้ ใจ ด้ วยบริ การรั บช� ำระเงิ นถึ ง
สถานประกอบการ และสามารถเลื อกแบ่ งช� ำระเงิ นกู้ เป็ นรายสั ปดาห์ เพื่ อเพิ่ มความคล่ องตั วและความสามารถ
ในการบริ หารจั ดการเงิ นลงทุ นในกิ จการ
2. สิ นเชื่ อนาโนเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย
ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นเชื่ อธุ ร กิ จส� ำหรั บ ผู้ ประกอบการรายย่ อย โดยเฉพาะพ่ อค้ าแม่ ค้ าที่ มี ร้ า นค้ าในตลาดสดหรื อ
มี สถานประกอบการชั ดเจน ให้ สามารถขยายกิ จการและเพิ่ มสภาพคล่ องในธุ รกิ จได้ ด้ วยสิ นเชื่ อนาโนเครดิ ตเพื่ อ
ธุ รกิ จรายย่ อย ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่ อในรู ปแบบสิ นเชื่ อหมุ นเวี ยน หรื อ Revolving Loan โดยให้ วงเงิ นไม่ เกิ น 100,000 บาท
อั ตราดอกเบี้ ยแบบลดต้ นลดดอกร้ อยละ 33 ต่ อปี หรื อเพี ยงร้ อยละ 2.75 ต่ อเดื อน
ด้ านการขอสิ นเชื่ อกั บธนาคารไม่ จ� ำเป็ นต้ องใช้ หลั กทรั พ ย์ หรื อ บุ คคลค�้ ำประกั น เพี ย งมี ประสบการณ์ ในการ
ประกอบอาชี พไม่ ต่� ำกว่ า 1 ปี และสถานประกอบการสามารถตรวจสอบได้ อย่ างชั ดเจน และสถานที่ ตั้งธุ รกิ จต้ องอยู่
ในตลาดในระยะรั ศมี ไม่ เกิ น 15 กิ โลเมตร จากสาขาของธนาคาร ซึ่ งธนาคารยั งอ� ำนวยความสะดวกให้ ผู้ ประกอบการ
รายย่ อยแบบคนรู้ ใจ ด้ วยบริ การรั บช� ำระเงิ นถึ งสถานประกอบการและการแบ่ งช� ำระเงิ นกู้ เป็ นรายสั ปดาห์ เพื่ อเพิ่ ม
ความคล่ องตั วและความสามารถในการบริ หารจั ดการเงิ นลงทุ น
3. สิ นเชื่ อไมโครเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อย
ธนาคารมี ความเข้ าใจในผู้ ประกอบการรายย่ อย โดยเฉพาะพ่ อค้ าแม่ ค้าที่ ต้องการเงิ นลงทุ นจ� ำนวนมาก เพื่ อเพิ่ ม
โอกาสในการขยายกิ จการและสร้ างยอดขายให้ เติ บโตอย่ างต่ อเนื่ อง ด้ วยการต่ อยอดความส� ำเร็ จจากสิ นเชื่ อนาโน
เครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อยเป็ นสิ นเชื่ อไมโครเครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จรายย่ อยให้ สอดคล้ องกั บขนาดธุ รกิ จของผู้ ประกอบการ
โดยเป็ นสิ นเชื่ อหมุ นเวี ยนที่ ให้ วงเงิ นเพิ่ มขึ้ นสู งสุ ด 200,000 บาท อั ตราดอกเบี้ ยแบบลดต้ นลดดอกร้ อยละ 28 ต่ อปี
โดยไม่ ต้องใช้ หลั กทรั พย์ หรื อบุ คคลค�้ ำประกั น
4. สิ นเชื่ อไมโคร พลั ส
ธนาคารให้ ความส� ำคั ญกั บการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ สินเชื่ อให้ ตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าอย่ างต่ อเนื่ อง และ
ขยายการบริ การให้ ครอบคลุ มกลุ่ มลู กค้ ามากขึ้ น ด้ วยสิ นเชื่ อไมโคร พลั ส ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่ อเพื่ อธุ รกิ จแบบหมุ นเวี ยน
โดยไม่ ต้องใช้ หลั กทรั พย์ ค้� ำประกั น ซึ่ งให้ วงเงิ นสู งสุ ด 500,000 บาท อั ตราดอกเบี้ ยแบบลดต้ นลดดอกร้ อยละ 24
ต่ อปี ส� ำหรั บผู้ ประกอบการรายย่ อย กลุ่ มลู กค้ าเอสเอ็ มอี ประเภทบุ คคลธรรมดาที่ จดทะเบี ยนพาณิ ชย์ หรื อมี ทะเบี ยน
การค้ ามาไม่ น้อยกว่ า 2 ปี เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยน เสริ มสภาพคล่ อง และน� ำไปใช้ ต่อยอดขยายธุ รกิ จให้ เติ บโตได้
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5. ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ ากลุ่ มสิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อคนค้ าขาย
การสนั บสนุ นและเคี ยงข้ างกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อยไมโครไฟแนนซ์ ของธนาคารยั งครอบคลุ มถึ งการเพิ่มความมั่ นใจ
ในการด� ำเนิ นธุ รกิ จได้ อย่ างต่ อเนื่ อง โดยไม่ ต้ องกั งวลกั บเหตุ การณ์ ไม่ คาดฝั นหรื อความไม่ แน่ นอนที่ อาจส่ ง
ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและสร้ างภาระหนี้ สินให้ กับครอบครั วในภายหลั ง ด้ วยการคั ดเลื อกและน� ำเสนอผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นที่ มี
แผนความคุ้ มครองและระยะเวลาการคุ้ มครองที่ มีความหลากหลาย เพื่ อให้ สามารถเลื อกแบบประกั นที่ เหมาะสม
และสอดคล้ องกั บความต้ องการได้ มากที่ สุด ดั งนี้
- ประกั นภั ยโรคร้ ายแรงและอุ บัติเหตุ (CI & PA)
• คุ้ มครอง 6 โรคร้ ายแรง รวมทั้ งภาวะโคม่ า
• กรณี เสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวั ยวะ สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งจากอุ บั ติเหตุ
- ประกั นชดเชยรายได้ จากการรั กษาตั วในโรงพยาบาล
• ได้ รับค่ าชดเชยกรณี นอนพั กรั กษาตั วที่ โรงพยาบาล สู งสุ ดวั นละ 1,000 บาท (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)
• คุ้ มครองกรณี เสี ยชี วิต หรื อทุ พพลภาพจากอุ บั ติเหตุ จ่ ายสู งสุ ด 20,000 บาท (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)
•
•
•

ประกั นอั คคี ภัย และน�้ ำท่ วม (Fire & Flood)
คุ้ มครอง 3 ปี ในอุ ปกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด� ำเนิ นกิ จการ
กรณี เกิ ดเพลิ งไหม้ คุ้ มครองสู งสุ ด 80,000 บาท ตลอดสั ญญา (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)
กรณี น�้ ำท่ วม ให้ ความคุ้ มครอง 20,000 บาท ต่ อปี (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)

- ประกั นอุ บัติเหตุ ส่วนบุ คคล (Personal Accident)
• คุ้ มครองกรณี เสี ยชี วิต หรื อทุ พพลภาพจากอุ บั ติเหตุ และมี ค่ารั กษาพยาบาล (ตามแผนประกั นที่ เลื อก)
- ประกั นอุ บัติเหตุ ส่วนบุ คคล + โควิ ด (PA+Covid)
• คุ้ มครองกรณี เสี ยชี วิต อวั ยวะ ทุ พพลภาพจากอุ บั ติเหตุ และมี ค่ารั กษาพยาบาล
• คุ้ มครองเจ็ บป่ วยภาวะโคม่ า และค่ ารั กษาพยาบาลจากการติ ดเชื้ อโควิ ด-19
- ประกั นภั ยรถยนต์ ประกั นภั ยรถจั กรยานยนต์ (Motor Insurance)
• ลู กค้ าสามารถเลื อกการประกั นภั ยให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการ ได้ แก่ ชั้ น 2+ ชั้ น 3+ และชั้ น 3 คุ้ มครอง
รถชนรถ สู ญหาย ไฟไหม้ หรื อเลื อกคุ้ มครองแต่ รถคู่ กรณี เพื่ อเบี้ ยประกั นที่ ลดลง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้าบุคคลทั่วไปและธนบดี

Retail and Wealth Banking

สิ นเชื่ อบ้ านแลกเงิ น
สิ นเชื่ อรี ไฟแนนซ์ พลั ส

สิ นเชื่ อทองแลกเงิ น

สิ นเชื่ อหมุ นเวี ยนส่ วนบุ คคล
ผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากประเภทต่ างๆ
ผลิ ตภั ณฑ์ หน่ วยลงทุ น
(กองทุ นรวม)
ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ า
บุ คคลทั่ วไปและธนบดี
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ตอกย�้ ำการเป็ นธนาคาร
พาณิ ชย์ เพื่ อรายย่ อยที่ ดีที่สุด ด้ วยการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นและการ
บริ การที่ ครอบคลุ มตั้ งแต่ กลุ่ มผู้ ประกอบการธุ รกิ จขนาดเล็ กและผู้ ประกอบการ
รายย่ อย รวมถึ งประชาชนคนไทยทุ กคนให้ สามารถเข้ าถึ งสิ นเชื่ อเสริ ม
สภาพคล่ องส� ำหรั บบุ คคลทั่ วไปที่ มี ให้ เลื อกหลากหลายตามความเหมาะสมและ
ความต้ องการที่ แตกต่ างกั น
นอกจากนั้ น ธนาคารยั งส่ งเสริ มการสร้ างความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ ด้ วย
ผลิ ตภั ณฑ์ การเงิ น การลงทุ น และการประกั น เพื่ อเป็ นทางเลื อกให้ บุคคลทั่ วไป
และกลุ่ มธนบดี สามารถเก็ บออมเงิ น หรื อ เพิ่ มผลตอบแทนจากการลงทุ น
ในระยะยาว รวมถึ งเพิ่ มความมั่ นใจในการใช้ ชีวิตได้ มากขึ้ น
ส� ำหรั บผลิ ตภั ณฑ์ ที่ส�ำคั ญของธนาคาร ได้ แก่ ผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากประเภทต่ างๆ
ไม่ ว่าจะเป็ น บั ญชี เงิ นฝากกระแสรายวั น และบั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ (CASA)
บั ญชี เงิ นฝากประจ� ำ (Fixed Deposit) รวมถึ งการลงทุ นในกองทุ นรวม
ซึ่ งธนาคารได้ รั บอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลั กทรั พ ย์ ประเภทนายหน้ า ค้ า
จั ดจ� ำหน่ ายที่ จ�ำกั ดเฉพาะหลั กทรั พย์ ที่เป็ นหน่ วยลงทุ น โดยเป็ นตั วแทนจ� ำหน่ าย
หน่ วยลงทุ นของบริ ษั ทหลั กทรั พ ย์ จั ดการกองทุ น 4 แห่ ง ในปั จจุ บั น พร้ อม
น� ำเสนอทางเลื อกการประกั นที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของลู กค้ าบุ คคล
ทั่ วไปและธนบดี ดั งนี้

1. สิ นเชื่ อบ้ านแลกเงิ น
ธนาคารให้ บริ การด้ านสิ นเชื่ อส� ำหรั บบุ คคลทั่ วไป ทั้ งพนั กงานประจ� ำ เจ้ าของกิ จการ และอาชี พอิ สระที่ มีบ้านหรื อ
อาคารชุ ดเป็ นของตั วเอง สามารถเสริ มสภาพคล่ องหรื อเพิ่ มความสะดวกในการบริ หารการเงิ นส่ วนตั ว ด้ วยการ
รวมหนี้ หลายก้ อนมาอยู่ วงเงิ นเดี ยวกั น เพื่ อช่ วยให้ การผ่ อนช� ำระเหลื อเพี ยงที่ เดี ยว โดยสามารถน� ำโฉนดที่ ดินและ
บ้ านหรื ออาคารชุ ดเป็ นหลั กประกั นขอสิ นเชื่ อบ้ านแลกเงิ น ซึ่ งให้ วงเงิ นสู งสุ ด 10 ล้ านบาท อั ตราดอกเบี้ ยเริ่ มต้ น
ร้ อยละ 5.45 ต่ อปี และระยะเวลาการผ่ อนนาน 30 ปี
2. สิ นเชื่ อรี ไฟแนนซ์ พลั ส
ผลิ ตภั ณฑ์ สินเชื่ อที่ ตอบโจทย์ ความต้ องการส� ำหรั บบุ คคลทั่ วไปซึ่ งอยู่ ระหว่ างการผ่ อนช� ำระสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่ อาศั ย
กั บสถาบั นการเงิ นอื่ น และต้ องการขยายวงเงิ นกู้ เพื่ อน� ำเงิ นไปช� ำระหนี้ บั ตรเครดิ ต สิ นเชื่ อบุ คคล บั ตรกดเงิ นสด
หรื อสิ นเชื่ ออื่ นๆ รวมถึ งเพื่ อการจั บจ่ ายใช้ สอยในชี วิตประจ� ำวั น ด้ วยวงเงิ นสู งสุ ด 10 ล้ านบาท พร้ อมอั ตราดอกเบี้ ย
พิ เศษที่ ช่วยให้ ลูกค้ าผ่ อนได้ สบายและคล่ องตั วขึ้ น
3. สิ นเชื่ อทองแลกเงิ น
สิ นเชื่ อที่ สามารถใช้ ทองค� ำแท่ งหรื อทองรู ปพรรณที่ มีความบริ สุทธิ์ เกิ นร้ อยละ 93.5 เป็ นหลั กประกั น ส� ำหรั บบุ คคล
ทั่ วไปที่ ต้องการเงิ นด่ วน ซึ่ งธนาคารให้ วงเงิ นสู งสุ ดถึ ง 95% ของมู ลค่ าหลั กประกั น ด้ วยอั ตราดอกเบี้ ยต�่ ำ โดย
แปรผั นตามวงเงิ นสิ นเชื่ อต่ อมู ลค่ าหลั กประกั น และสามารถท� ำสั ญญาได้ นานสู งสุ ด 60 เดื อน
4. สิ นเชื่ อหมุ นเวี ยนส่ วนบุ คคล
ธนาคารพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ สินเชื่ อหมุ นเวี ยนส่ วนบุ คคล วงเงิ นอนุ มัติสูงสุ ด 2 ล้ านบาท หรื อไม่ เกิ น 5 เท่ า ของรายได้
เฉลี่ ยต่ อเดื อน โดยไม่ ต้องใช้ หลั กทรั พย์ หรื อบุ คคลค�้ ำประกั น ส� ำหรั บพนั กงานประจ� ำ พนั กงานรั ฐวิ สาหกิ จ และ
ข้ าราชการ ซึ่ งสามารถตอบโจทย์ ทุ กความต้ องการ ไม่ ว่ าจะเป็ นวงเงิ นหมุ นเวี ยนพร้ อ มใช้ หรื อ รี ไฟแนนซ์ หนี้
บั ตรเครดิ ตหรื อสิ นเชื่ อบุ คคล
นอกจากนั้ น ผู้ ขอสิ นเชื่ อยั งสามารถเลื อกการช� ำระเงิ นคื นเป็ นรายเดื อนในรู ปแบบที่ ต้องการได้ ไม่ ว่าจะช� ำระคื น
แบบเต็ มจ� ำนวน หรื อช� ำระคื นขั้ นต�่ ำเริ่ มต้ นเพี ยง 500 บาท หรื อ 3% ของยอดรวมทั้ งหมด แล้ วแต่ ยอดใดสู งกว่ า
เพื่ อให้ สามารถวางแผนการใช้ เงิ นได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
5. ผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากประเภทต่ างๆ
ธนาคารเล็ งเห็ นความส� ำคั ญของการส่ งเสริ มวิ นัยการออมของคนไทย ซึ่ งเป็ นรากฐานสร้ างการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศให้ มีความมั่ นคงในระยะยาว ด้ วยความทุ่ มเทสร้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ านการเงิ นส� ำหรั บประชาชน
ทั่ วไป และพั ฒนาทางเลื อกผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากหลากหลายรู ปแบบ ไม่ ว่าจะเป็ น บั ญชี เงิ นฝากกระแสรายวั น (CA)
บั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ (SA) และผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากแบบมี ระยะเวลา (Fixed Deposit) ได้ แก่ บั ญชี เงิ นฝากประจ� ำ
และบั ญชี เงิ นฝากประจ� ำปลอดภาษี
- บั ญชี เงิ นฝากกระแสรายวั น และบั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ (CASA)
ผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากที่ มุ่งเน้ นความคล่ องตั วในการฝาก-ถอนเงิ นส� ำหรับผู้ ใช้ บริการทางการเงิ นทุ กกลุ่ ม ทั้ งบุ คคลธรรมดา
และนิ ติ บุคคล สามารถใช้ บริ การทางการเงิ นพื้ นฐานเพื่ อเก็ บออม หรื อใช้ จ่ายตามความต้ องการ ประกอบด้ วย
• บั ญชี เงิ นฝากกระแสรายวั นเพิ่ มค่ า บั ญชี เงิ นฝากส� ำหรั บผู้ ประกอบการหรื อนั กธุ รกิ จที่ ต้องการเพิ่ มความคล่ องตั ว
ให้ การเบิ กถอนเงิ นผ่ านสมุ ดเช็ ค และสามารถตรวจสอบธุ รกรรมผ่ านใบแจ้ งรายการเดิ นบั ญชี (Statement)
ได้ อย่ างง่ ายดาย พร้ อมทั้ งยั งมี โอกาสรั บอั ตราดอกเบี้ ยที่ เข้ าบั ญชี ทุกเดื อน โดยค� ำนวณดอกเบี้ ยจากยอดเงิ น
คงเหลื อในบั ญชี ทุกสิ้ นวั น
• บั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ บั ญชี เงิ นฝากที่ มีความคล่ องตั วสู ง เนื่ องจากสามารถฝาก-ถอนเงิ นได้ ไม่ จ�ำกั ดจ� ำนวนครั้ ง
ผ่ านสาขาธนาคาร หรื อเครื่ องเอที เอ็ มของธนาคารและธนาคารพาณิ ชย์ อื่นทั่ วประเทศ รวมถึ งสามารถช� ำระค่ างวด
สิ นเชื่ อและค่ าสาธารณู ปโภคผ่ านบริ การหั กบั ญชี เงิ นฝากอั ตโนมั ติ โดยมี การค� ำนวณอั ตราดอกเบี้ ยทุ กสิ้ นวั น และ
จ่ ายดอกเบี้ ยให้ ปีละ 2 ครั้ ง ในวั นที่ 25 ของเดื อนมิ ถุนายน และเดื อนธั นวาคม
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• บั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ เพิ่ มค่ าพิ เศษ บั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ ที่มีอัตราดอกเบี้ ยสู งกว่ าบั ญชี ออมทรั พย์ ทั่วไป
และรั บดอกเบี้ ยรายเดื อน ทั้ งยั งมี ความคล่ องตั วสู ง เพราะสามารถเบิ กถอนเงิ นได้ ไม่ จ�ำกั ดจ� ำนวนครั้ งผ่ านเครื่ อง
เอที เอ็ มของธนาคารพาณิ ชย์ ทั่วประเทศ โดยค่ าธรรมเนี ยมในการเบิ กถอนเงิ นเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
• บั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ ธุรกิ จ Biz Plus บั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ เพื่ อกลุ่ มลู กค้ านิ ติ บุคคลทั่ วไป และนิ ติ บุคคล
ที่ ไม่ แสวงหาก� ำไร ที่ ให้ อัตราดอกเบี้ ยสู งเหมื อนเงิ นฝากประจ� ำ และรั บดอกเบี้ ยรายเดื อน ทั้ งยั งช่ วยให้ ธุรกิ จสามารถ
บริ หารจั ดการด้ านการเงิ นได้ สะดวกมากขึ้ น ด้ วยการเบิ กถอนเงิ นสดผ่ านสาขาธนาคารได้ ไม่ จ�ำกั ดจ� ำนวนครั้ ง
โดยค่ าธรรมเนี ยมในการเบิ กถอนเงิ นเป็ นไปตามประกาศของธนาคาร
- บั ญชี เงิ นฝากประจ� ำ (Fixed Deposit)
ธนาคารน� ำเสนอทางเลื อกบริ การทางการเงิ นดอกเบี้ ยสู งที่ มีการก� ำหนดระยะเวลาการฝากเงิ น และก� ำหนดการ
ในการเบิ กถอนเงิ นระบุ ไว้ อย่ างชั ดเจนและแน่ นอน เพื่ อให้ ผู้ฝากเงิ นมี โอกาสรั บผลตอบแทนได้ มากขึ้ น พร้ อมสร้ าง
วิ นัยการออมและการวางแผนทางการเงิ นตามเป้ าหมายในระยะยาว ประกอบด้ วย
• บั ญชี เงิ นฝากประจ� ำ บั ญชี เงิ นฝากที่ มีระยะเวลาก� ำหนด ไม่ สามารถเบิ กถอนเงิ นไปใช้ ได้ ก่อนครบก� ำหนด แต่ ได้ รับ
อั ตราดอกเบี้ ยสู งกว่ าบั ญชี เงิ นฝากออมทรั พย์ และรั บดอกเบี้ ยเมื่ อครบระยะเวลาที่ ก�ำหนด ซึ่ งผู้ ฝากสามารถ
เลื อกระยะเวลาฝากได้ ตั้งแต่ 3 เดื อน จนถึ ง 36 เดื อน โดยบั ญชี เงิ นฝากประจ� ำจะอยู่ ในรู ปแบบของสมุ ดคู่ ฝาก
(Passbook) จ� ำนวนเงิ นเปิ ดบั ญชี ขั้นต�่ ำ 1,000 บาท กรณี เบิ กถอนก่ อน 3 เดื อน จะไม่ ได้ รับดอกเบี้ ย กรณี เบิ กถอน
ตั้ งแต่ 3 เดื อน ขึ้ นไป จะได้ รับดอกเบี้ ยเท่ ากั บอั ตราดอกเบี้ ยออมทรั พย์
• บั ญชี เงิ นฝากประจ� ำทั นใจ บั ญชี เงิ นฝากประจ� ำ 12 เดื อน ที่ ให้ ดอกเบี้ ยสู ง พร้ อมรั บดอกเบี้ ยทั นที ในวั นที่ ฝาก
เมื่ อฝากด้ วยเงิ นสด โดยจ� ำนวนเงิ นฝากขั้ นต�่ ำในการเปิ ดบั ญชี ที่ 100,000 บาท สู งสุ ดไม่ เกิ น 1.5 ล้ านบาท ต่ อราย
และธนาคารจะจ่ ายดอกเบี้ ยตามเงื่ อนไขที่ ธนาคารก� ำหนดในกรณี ที่ เบิ กถอนก่ อนครบก� ำหนดระยะเวลา
• บั ญชี เงิ นฝากปลอดภาษี ผลิ ตภั ณฑ์ เงิ นฝากที่ ช่วยเสริ มวิ นัยการออมให้ ผู้ฝาก โดยเลื อกระยะเวลาการฝากและ
จ� ำนวนเงิ นที่ ต้องฝากเท่ ากั นทุ กเดื อน พร้ อมรั บดอกเบี้ ยสู งในอั ตราคงที่ (Fixed Rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก
โดยผู้ ฝากสามารถเลื อกระยะเวลาฝาก 24 เดื อน หรื อ 36 เดื อน และยั งได้ รับการยกเว้ นภาษี ดอกเบี้ ยเงิ นฝากตาม
หลั กเกณฑ์ ของกรมสรรพากร ด้ วยจ� ำนวนเงิ นเริ่ มต้ นขั้ นต�่ ำ 1,000 บาท ต่ อเดื อน และสู งสุ ดไม่ เกิ น 600,000 บาท
ต่ อราย (นั บรวมกั บธนาคารพาณิ ชย์ ทุกธนาคาร) ซึ่ งธนาคารได้ อ�ำนวยความสะดวกให้ ผู้ฝากเงิ นสามารถใช้ บริ การ
ฝากเงิ นผ่ านบั ตรเงิ นฝากได้ ที่ไปรษณี ย์ ไทย โดยไม่ เสี ยค่ าธรรมเนี ยมตามเงื่ อนไขที่ ธนาคารก� ำหนด
6. ผลิ ตภั ณฑ์ หน่ วยลงทุ น (กองทุ นรวม)
ธนาคารได้ รั บอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลั กทรั พย์ จากกระทรวงการคลั ง ใบอนุ ญาตเลขที่ ลง-0022-01 ส� ำหรั บ
ประกอบธุ รกิ จหลั กทรั พย์ ประเภทนายหน้ า ค้ า จั ดจ� ำหน่ ายที่ จ�ำกั ดเฉพาะหลั กทรั พย์ ที่เป็ นหน่ วยลงทุ นจากส� ำนั กงาน
คณะกรรมการก� ำกั บหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ (ก.ล.ต.) ในเดื อนมิ ถุนายน ปี พ.ศ. 2553
ส� ำหรั บในปั จจุ บั นธนาคารสามารถให้ บริ การเติ มเต็ มความต้ องการของลู กค้ าอย่ างครบวงจรทั้ งด้ านการเงิ นและ
การลงทุ น ไม่ ว่ าจะเป็ นกองทุ นรวมตลาดเงิ น กองทุ นรวมตราสารหนี้ กองทุ นรวมผสม กองทุ นรวมตราสารทุ น
กองทุ นรวมเพื่ อการเลี้ ยงชี พ กองทุ นรวมเพื่ อการออม กองทุ นรวมที่ ลงทุ นในต่ างประเทศ เป็ นต้ น
ขณะเดี ยวกั นธนาคารมี ความมุ่ งมั่ นน� ำเสนอการลงทุ นในผลิ ตภั ณฑ์ หน่ วยลงทุ นหรื อกองทุ นรวมที่ มี การก� ำหนด
นโยบายและขั้ นตอนการให้ บริ การลู กค้ าอย่ างเป็ นธรรมและเท่ าเที ยมกั น (Fair Dealing) เพื่ อเป็ นทางเลื อกเพิ่ ม
ผลตอบแทนการลงทุ น หรื อรั บสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ตลอดจนการวางแผนออมเงิ นไว้ ใช้ หลั งเกษี ยณ ทั้ งยั ง
สามารถใช้ เป็ นช่ องทางการบริ หารเงิ นผ่ านการจั ดพอร์ ตการลงทุ นและกระจายความเสี่ ยงอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนั้ น ธนาคารยั งให้ ความส� ำคั ญกั บข้ อมู ลในแบบประเมิ นความเสี่ ยง (Suitability Test) ที่ ลูกค้ าประเมิ นและ
ยอมรั บได้ เพื่ อให้ ผู้ แนะน� ำการลงทุ นสามารถน� ำเสนอกองทุ นรวมที่ สอดคล้ องกั บเป้ าหมายการลงทุ นของลู กค้ าเป็ นหลั ก
(Customer Centric) และให้ ผลตอบแทนควบคู่ กับความเสี่ ยงตามที่ ลูกค้ าต้ องการและยอมรั บได้ อย่ างเหมาะสม
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ทั้ งนี้ ธนาคารเป็ นตั วแทนจ� ำหน่ ายหน่ วยลงทุ นของบริ ษัทหลั กทรั พย์ จัดการ
กองทุ น 4 แห่ ง ได้ แก่
• บริ ษัท หลั กทรั พย์ จัดการกองทุ น วรรณ จ� ำกั ด
• บริ ษัท หลั กทรั พย์ จัดการกองทุ น เอ็ มเอฟซี จ� ำกั ด (มหาชน)
• บริ ษัท หลั กทรั พย์ จัดการกองทุ น กรุ งศรี จ� ำกั ด
• บริ ษัท หลั กทรั พย์ จัดการกองทุ น กรุ งไทย จ� ำกั ด (มหาชน)
7. ผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ าบุ คคลทั่ วไปและธนบดี
ธนาคารตระหนั กถึ งความส� ำคั ญในการเสริ มสร้ างความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จ
และสั งคมของประเทศผ่ านการประกั นชี วิ ต ซึ่ งเป็ นแหล่ งระดมเงิ นออม
ที่ สามารถขั บเคลื่ อนประเทศให้ เติ บโตได้ อย่ างยั่ งยื น ด้ วยการคั ดเลื อก
แบบประกั นที่ สามารถตอบสนองความต้ องการของลู กค้ าบุ คคลทั่ วไป
ที่ มี ความหลากหลาย ทั้ งแผนความคุ้ มครอง และระยะเวลาการคุ้ มครอง
เพื่ อช่ วยเพิ่ มความมั่ นใจในการใช้ ชีวิต โดยไม่ ต้องกั งวลกั บเหตุ การณ์ ไม่ คาดฝั น
ที่ อาจส่ งผลกระทบให้ ครอบครั วต้ องรั บภาระหนี้ สิ นในอนาคต
ในปั จจุ บั นธนาคารน� ำเสนอผลิ ตภั ณฑ์ ประกั นส� ำหรั บลู กค้ าบุ คคลทั่ วไปและ
ธนบดี ให้ สามารถเลื อกได้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้ องกั บความต้ องการ
ที่ แตกต่ างกั น ดั งนี้
- ประกั นชี วิตแบบสะสมทรั พย์ ประกั นชี วิตที่ ช่วยให้ ลูกค้ าสามารถวางแผน
ทางการเงิ นให้ เหมาะกั บความต้ องการ และสร้ างความมั่ นคงของรายได้
รวมถึ งเป็ นมรดกส่ งต่ อให้ ทายาท โดยวางแผนการออมที่ ได้ รับผลตอบแทน
และความคุ้ มครองที่ คุ้มค่ า อี กทั้ งลดหย่ อนภาษี ได้ สูงสุ ด 100,000 บาท ซึ่ ง
สามารถเลื อกช� ำระเบี้ ยประกั นได้ ตั้งแต่ 5 ปี และรั บความคุ้ มครอง 12 ปี
- ประกั นชี วิตแบบบ� ำนาญ ประกั นชี วิตที่ ช่วยให้ ลูกค้ าวางแผนการเงิ นไว้ ใช้
หลั งเกษี ยณ เริ่ มรั บเงิ นบ� ำนาญได้ ตั้งแต่ อายุ 60 ปี ไปจนถึ งอายุ 85 ปี อี กทั้ ง
สามารถน� ำไปลดหย่ อนภาษี ได้ สูงสุ ด 200,000 บาท โดยช� ำระเบี้ ยประกั น
เพี ยง 10 ปี และรั บความคุ้ มครองยาวนานถึ งอายุ 85 ปี
- ประกั นสุ ขภาพ ประกั นชี วิ ตที่ ช่ วยให้ ลู กค้ าคลายความกั งวลในเรื่ อ ง
ค่ าใช้ จ่ายในการรั กษาตั วในโรงพยาบาล ทั้ งในกรณี บาดเจ็ บ หรื อเจ็ บป่ วย
ด้ วยโรคทั่ วไปหรื อโรคร้ ายแรง ด้ วยวงเงิ นความคุ้ มครองแบบเหมาจ่ าย
สู งถึ ง 5 ล้ านบาท และยั งสามารถน� ำค่ าเบี้ ยประกั นไปลดหย่ อนภาษี ได้ สูงสุ ด
25,000 บาท
- ประกั นคุ้ มครองสิ นเชื่ อ (MRTA) ส� ำหรั บลู กค้ าที่ ขอสิ นเชื่ อเพื่ อที่ อยู่ อาศั ย
สามารถเลื อกซื้ อประกั นชี วิ ตคุ้ มครองสิ นเชื่ อของธนาคาร ซึ่ งคุ้ มครอง
กรณี ผู้ เอาประกั นเสี ยชี วิต หรื อทุ พพลภาพถาวรสิ้ นเชิ ง เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดภาระ
กั บครอบครั วหากเกิ ดเหตุ ไม่ คาดฝั น

รายงานประจ� ำปี 2564
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และคุFighters”
ณกมลภู ภู ริproject,
ดิฐสกุ ล ผูwhich
้ ช่ วย
delivers food
food to
to medical
medical personnel
กdelivers
ร ร ม กา ร ผู้ จั ด กา
ร ก ลุ่ ม บ ริ ห personnel
า ร ธุ ร กิ จ
ﬁghting
ﬁghting against
against the
the COVID-19
COVID-19 pandemic
pandemic
ไมโครไฟแนนซ์
แ
ละสาขาสิ
นเชื
่
อ
พร้
อมด้ วย
in
in various
various hospitals,
hospitals, by
by purchasing
purchasing food
food
คุfrom
ณสมศั
กดิ์ food
สรรพโกศลกุ
ล รองอธิ
บดี
small
restaurants
in
Bangkok
from small food restaurants in Bangkok
กand
ร
ม
ป่
า
ไ
ม้
ร่
ว
ม
กั
น
แ
ถ
ล
ง
ค
ว
า
ม
ร่
ว
ม
มื อ
its
vicinity
that
have
been
affected
and its vicinity that have been affected
by
pandemic.
Bank
distribแจกกล้
1 ล้ านต้ น The
ในโครงการ
“ล้ านกล้
าไม้
by the
theาไม้
pandemic.
The
Bank also
also
distribfood
food
่ง
กัuted
บธนาคารไทยเครดิ
ต” เพื่ อ เป็public
นส่ วนหนึ
uted
food and
and organised
organised
public
food
pantries
to
relieve
the
suffering
pantries กดั
to นพื
relieve
suffering
of
ในการผลั
้ นที่ สี เขีthe
ยว ณ
ธนาคารof
people
in
from
people ต
in ส�need
need
from various
various communicommuniไทยเครดิ
ำนั กงานใหญ่

Bank
its
hosted
“Thai
คุThe
ณกฤษณา
อร่ ามกุ
ชั ย กรรมการ
คุ ณรอย
The
Bank and
and
itsลpartners
partners
hosted
“Thai
Credit
Fair,
Financial
Health
Recovery
Credit
Financial
Health
Recovery
ออกุ
สติ นัFair,
ส กุ นารา
กรรมการผู
้ จัดการ
และ
Market” at
at Esplanade, Ngamwongwan
Ngamwongwan
คุMarket”
ณกมลภู ภู ริEsplanade,
ดิ ฐสกุ ล ผู้ ช่ วยกรรมการ
(Khae Rai)
to
restore
to assess
assess and
restore the
the
ผู(Khae
้ จั ดการRai)
กลุand
่ มบริ
หﬁnancial
ารธุ รกิ and
จไมโครไฟแนนซ์
physical
well-being
physical and ﬁnancial well-being of
of
และสาขาสิ
นเชื่ อ ร่ วมรั
บมอบใบรั บรอง
nano
nano and
and micro
micro ﬁnance
ﬁnance customers
customers
มาตรฐานหลั
กสู ตรความรู
้ ทางการเงิ
น
whilst
unemployed
laborers
whilst supporting
supporting
unemployed
laborers
who
were
laid off
off during
during
the
COVID-19
“ตั
งค์ โต
Know-how”
จาก the
ดร.จตุ
ร์ วิ ทย์
who
were
laid
COVID-19
เขีpandemic.
ยวชะอุ่ ม คณบดี คณะบั ญชี มหาวิ ทยาลั ย
pandemic.
หอการค้ าไทย ซึ่ งตอกย�้ ำความเชื่ อมั่ นใน
คุ ณภาพและมาตรฐานของหลั กสู ตรความรู้
ทางการเงิ น ณ พงศกร บู ติกรี สอร์ ท

ties.
ties.
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1244

06
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ธนาคารไทยเครดิ
เพื่ อรายย่
อย Public
จ� ำกั ด (มหาชน)
The
Bank
Company
The Thai
Thai Credit
CreditตRetail
Retail
Bank
Public
Company Limited
Limited

07
0711

6

10
10

7

08
08

7 --∙ September
9 เมษายน 2564
September
9, 2020
2020
07
9,
M
R
u
n
a
Mคุr.
r.ณกมลภู
Ro
o yy A
Ag
gu
uภูs
sริttดิii n
nฐสกุ
us
sG
Gลu
u ผู
n้ a
aช่ rrวยกรรมการ
a ,, M
Ma
an
na
ag
g ii n
ng
g
Director,
and
Mr.
Natus
Kittawaranon,
Director,
and
Natus
Kittawaranon,
ผู้ จั ดการ กลุ
่ มบริMr.
หารธุ
รกิ จไมโครไฟแนนซ์
Assistant Managing
Managing Director for
for Micro
Micro SME
SME
Assistant
และสาขาสิ นเชื่ อ พร้Director
อมด้ วยคุ ณจรู
ญศั กดิ์
Business
Business Group,
Group, presided
presided over
over the
the
สิ งหเดช รองผู
้ ว่ าราชการจั งหวั ดปทุ
มธานี
“Believe
“Believe in
in Yourself”
Yourself” campaign
campaign to
to support
support
ร่ วมเปิSME
ดงานbusiness
“ไทยเครดิoperators
ตแชริ ตี้” ซึ่ งtoธนาคาร
Micro
restore
Micro
SME business
operators to
restore
จั
บมื
อกั
บพั
นธมิ
ตรร่
ว
มส่
าง
their
businesses
after
the
COVID-19
their businesses afterงเสริ
theมการสร้
COVID-19
pandemic
with
theบจ่assist
assist
of
“SME
Kla
Hai,”
อาชี พ กระตุwith
้ นการจั
ายในท้of
องถิ
อมจัHai,”
ด
่ น พร้Kla
pandemic
the
“SME
offering
thorough
access
to
with
อบรมความรู
้ ทางการเงิ
น ภายใต้
โครงการ
offering
thorough
access
to funds
funds
with
conditions
and
interest
rates
conditions
and exclusive
exclusiveณ
interest
rates for
for
“ตั งค์ โต Know-how”
ตลาดมารวย
Micro SME
SME customers.
customers.
Micro

11
11

8

17 พฤษภาคม
September
15, 2564
2020
088 --∙September
15,
2020
Mr.
Natus
Managคุ ณนาธั
กฤตวรานนท์ Assistant
ผู้ ช่ วยกรรมการ
Mr.
Natusส Kittawaranon,
Kittawaranon,
Assistant
Managing
Director
for
Micro
SME
Business
ing
Director
forหารธุ
Micro
SME Business
ผู้ จัดการ
กลุ่ มบริ
รกิ จไมโครเอสเอ็
มอี
Group, signed
signed an
an MOU
MOU to
to participate in
in the
Group,
ร่ วมเปิ ดตั วแคมเปญ
“กล้participate
าให้ Fighterthe
”
“PGS
“PGS Soft
Soft Loan
Loan Plus”
Plus” scheme
scheme with
with a
a
เดิ
นหน้
าสนั
บสนุ
นผู
้
ประกอบการไมโคร
57-billion-baht
57-billion-baht loan
loan under
under Thai
Thai Credit
Credit
เอสเอ็ มอี ฝ่าวิCorporation’s
กฤตโควิ ด-19 ระลอกใหม่
ผ่ าน
Guarantee
(TCG) “SMEs
“SMEs
Guarantee
Corporation’s (TCG)
ผลิ
ตภั
ณฑ์
สิ
นเชื
่
อ
“SME
กล้
าให้
”
รวมถึ
ง
Tong
Chana”
measures
at
the
Office
Tong Chana” measures at the Office
Building
for
theอยสิ
Permanent
Secretary
of
สนั บสนุ นfor
การปล่
นเชื่ อฟื้ นฟู Secretary
(Soft Loan)of
Building
the
Permanent
Finance.
ตามมาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทย
Finance.

หทั ยราษฎร์ 54 จ.ปทุ มธานี

10-- October
∙ 1 มิ ถุน22–25,
ายน 2564
October
22–25,
2020
10
2020
Thai
Credit
Retail
showcased
คุ ณรอย
ออกุ สติ
นั ส กุBank
นารา กรรมการ
Thai
Credit
Retail
Bank
showcased
ﬁnancial
products
for
wealth
generation
ﬁnancial
for wealth
ผู้ จั ดการ products
และคุ ณกมลภู
ภู ริ ดิฐสกุgeneration
ล ผู้ ช่ วย
via
loans
and
savings
account
at the
the
via
loans
and
savings
account
at
กรรมการผู้ จัดการ กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จไมโคร
Money
Money Expo
Expo 2020
2020 at
at Challenge
Challenge 1–2,
1–2,
ไ ฟ แ น นซ์ แ ล ะ ส า ขThong
า สิ น เ ชื่ อ ร่ ว ม เMr.
ปิ ด ตั ว
IMPACT
IMPACT Muang
Muang Thong Thani.
Thani. Mr. Roy
Roy
ผลิ ตภั ณฑ์ Gunara,
“สิ นเชื่ อไมโคร
พลั ส”
ส� ำหรั บ
Agustinus
Managing
Director,
Agustinus Gunara, Managing Director, Mr.
Mr.
ผู้ ประกอบการรายย่
อยทีAssistant
่ จดทะเบี ยนพาณิ
ชย์
Veeravet
Chaiyawan,
Managing
Veeravet
Chaiyawan,
Assistant
Managing
Director
for
Branch,
Kamolphu
หรื อมี ทะเบี
นการค้ าประเภทบุ
คคลธรรมดา
Director
forยDeposit
Deposit
Branch, Mr.
Mr.
Kamolphu
Phuredithsakul,
ไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี เพื่ Assistant
อ เป็ นเงิ นทุ นหมุManaging
นเวี ยน
Phuredithsakul,
Assistant
Managing
Director
for
Director
for Micro
Micro
Finance
Business
and
เสริ มสภาพคล่
อง หรืFinance
อขยายกิBusiness
จการ วงเงิand
น
Lending
Branch
Management
Group, and
Lending
Branch บาท
Management
สู งสุ ด 500,000
ไม่ ต้องใช้ หGroup,
ลั กประกัand
น
Mr.
Mr. Natus
Natus Kittawaranon,
Kittawaranon, Assistant
Assistant ManagManaging
Director
for
Micro
ing Director for Micro SME
SME Business
Business
Group,
Group, presided
presided over
over the
the official
official booth
booth
opening
ceremony
on
October
opening ceremony on October 22.
22.

∙ 7 มิ ถุนายน
2564
- November
November
6, 2020
2020
1111
6,
The
Bank
in
ธนาคารไทยเครดิ
ต เพื่ อthe
รายย่“Believe
อย น� ำโดยin
The
Bank released
released
the
“Believe
Yourself”
video
advertisement
to
support
Yourself”
advertisement
คุ ณวิ ญญู video
ไชยวรรณ
ประธานเจ้ าหน้to
าทีsupport
่ บริ หาร
Micro
SME customers
who
been
Micro
who have
have
ร่ วมบริSME
จาคเงิcustomers
นจ� ำนวน 150,000
บาทbeen
แก่
affected
affected by
by the
the COVID-19
COVID-19 crisis
crisis and
and other
other
สถาบั
นการแพทย์
ฉุ
กเฉิ
นแห่
งชาติ
(สพฉ.)
natural
difficult times
times
natural disasters
disasters to
to endure
endure difficult
เพื่ อ สมทบทุ นในการจั
ดหาอุ ปกรณ์
ป้ องกั น
and
and continue
continue to
to operate
operate their
their businesses
businesses
ส่ วนบุstability
คคล (ชุ ด in
PPE)
บุ คลากรทาง
with
line
with
“Everyone
with
stability
in
lineให้ แก่
with
“Everyone
Matters.”
การแพทย์ ที่ต้องปฏิ บัติหน้ าที่ ในสถานการณ์
Matters.”

การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19

10

9 --∙October
18 พฤษภาคม
2564
October
9, 2020
2020
09
9,
The
Bank
and
its
“Thai
คุ ณรอย
ส กุ นาราhosted
กรรมการ
The
Bank ออกุ
andสติ
itsนั partners
partners
hosted
“Thai
Credit
Fair
1st
Roaming,
Financial
Health
Credit
Fairและคุ
1st ณคริ
Roaming,
Financial
ผู้ จั ดการ
สโตเฟอร์
ชาน ผูHealth
้ ช่ วย
Recovery Market”
Market” to
to assist
assist the
the restoration
restoration
Recovery
กรรมการผู้ จั ดการ
สายงานเทคโนโลยี
of
of small
small and
and micro
micro businesses,
businesses, support
support
สารสนเทศ ได้ รับwere
เชิ ญเป็ นผู้ บรรยายในงาน
laborers
laborers who
who were affected
affected by
by the
the
AWS Summit
OnlinetoASEAN
ในโอกาสที
่
COVID-19
pandemic
ﬁnd jobs,
jobs,
and host
host
COVID-19
pandemic
to ﬁnd
and
ธนาคารไทยเครดิ
ต
เพื
่
อรายย่
อย
จ�
ำกั
ด
a
ﬁnancial
literacy
training
session
a ﬁnancial literacy training session at
at
Nakhonban
Phetchabun
Cultural
Hall
and
(มหาชน) ได้ รัPhetchabun
บ เลื อกให้ เป็ นCultural
ASEANHall
Best
Nakhonban
and
around
P r a c t iPhetchabun
c e โ ด ย บ ริ ษัWalking
ท A m aStreet.
zo n We b
around
Phetchabun
Walking
Street.

Services (AWS) จากการปรั บเปลี่ ยน
แพลตฟอร์ มธนาคารสู่ รู ปแบบดิ จิทั ล

12-- November
∙ 17 กรกฎาคม
2564
November
15, 2020
2020
12
15,
The
Bank
Wat
ธนาคารออกมาตรการพิ
เศษพั กช�with
ำระหนี
้
The
Bank and
and its
its allies
allies partnered
partnered
with
Wat
Phra
Loy
to
host
“Thai
Credit
Fair
2nd
Phra
Loyตามมาตรการของธนาคารแห่
to host “Thai Credit Fair 2nd
2 เดื อน
ง
Roaming,
Financial Health
Recovery
Roaming,
ประเทศไทยFinancial
ช่ วยเหลื อลู Health
กค้ าสิ นเชื่Recovery
อธุ ร กิ จ
Market”
Market” at
at Rom
Rom Mai
Mai Chai
Chai Nam
Nam Market,
Market, Wat
Wat
ไมโครเอสเอ็
มอี
สิ
นเชื
่
อนาโนและไมโคร
Phra
the
Phra Loy,
Loy, Suphan
Suphan Buri
Buri to
to promote
promote the
เครดิ ตเพื่ อธุ รกิ จand
รายย่ อย สิ นเชื
่ อส่ วนบุ คmicro
คล
local
local economy
economy and assist
assist small
small and
and micro
และสิ นเชื่ อทีoperators
่ เกี่ ยวเนื่ องกัand
บที่ อยูlaborers
่ อาศั ย ที่ ต้อwho
ง
business
business
operators
and
laborers
who
were
negatively
COVID-19.
ปิ ดกิ จการจากมาตรการควบคุ
ดต่ อ
were
negatively impacted
impacted by
by มโรคติ
COVID-19.

ของทางการ

รายงานประจ�
ำปี 2564
Annual
Report
Annual
Report 2021
2021
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13-∙ January
22 กรกฎาคม
2564
01
22, 2020

14- ∙January
2 สิ งหาคม
2564
02
30, 2020

15- ∙March
16 สิ งหาคม
03
6, 20202564

คุMr.
ณนาธัNatus
ส กฤตวรานนท์
ผู้ ช่ วยกรรมการ
Kittawaranon,
Assistant
Micro SME
ผูManaging
้ จัดการ กลุ่ มDirector
บริ หารธุ รกิfor
จไมโครเอสเอ็
มอี
Business Group,
signed an
to
แถลงผลการด�
ำเนิ นงานของสิ
นเชื่ อMOU
ในกลุ่ ม
support SME business operators to
ธุ ร กิ จไมโครเอสเอ็ มอี ในครึ่ ง ปี แรกของปี
conduct single accounts and ﬁnancial
2564 ซึ่ งได้ อนุ มั ติ สิ นเชื่ อ รวมกว่ า 2 หมื่ น
statements in accordance with the
ล้current
านบาท ให้
แก่ ผู้ ประกอบการจ�
ำนวนกว่ าin
conditions
of their business
2,500
ราย
และพร้
อ
มให้
ความช่
วยเหลื อat
the “SME Single Account” campaign
ลูthe
กค้ าRevenue
ปั จจุ บั นและลู
กค้ าใหม่ ผ่Bangkok.
านมาตรการ
Department,
ความช่ วยเหลื อตามแนวทางของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย

ธนาคารไทยเครดิ
ต เพื่ อรายย่ อยDirector,
จ� ำกั ด
Miss Krisana Aramkulchai,
signed anน�MOU
Thai
Credit
Guaran(มหาชน)
ำโดยwith
คุ ณวิ
ญญู
ไชยวรรณ
tee Corporation
(TCG)
06 นเงิand
ประธานเจ้
าหน้ าที่ บริ หาร
สนั บสนุ
น
representatives of ﬁnancial institutions
200,000 บาท ในโครงการ Food for
under “Strengthen SMEs to Invigorate
Fighters ส� ำหรั บจั ดหาอาหารและถุ งยั งชี พ
Thailand” to allocate -billion-baht loan
ให้toผู้ increase
ที่ ได้ รั บ ความเดื
อดร้capital
อ นจากวิ
working
forกฤตการ
SMEs at
แพร่
ร
ะบาดของไวรั
ส
โควิ
ด-19
The Sukosol Hotel, Bangkok. ระลอกใหม่
และผู้ ป่ วยที่ ก� ำลั งรอรั บการรั กษา พร้ อม
จั ดหาเต็ นท์ สนามส� ำหรั บคั ดแยกผู้ ป่วยติ ดเชื้ อ
หรื อกั กตั ว

ธนาคารไทยเครดิ
ต เพื่ อรายย่
จ� ำกั ด
Mr. Winyou Chaiyawan,
Chiefอย
Executive
Officer, and
Mr. Roy
Gunara,
(มหาชน)
น� ำโดย
คุ ณวิAgustinus
ญญู ไชยวรรณ
Managingาหน้
Director,
over
the
ประธานเจ้
าที่ บริ หารpresided
บริ จาคชุ ด
ยาและ
launch of “SME Kla Hai,” and launched
เวชภั ณฑ์ ที่จ�ำเป็ น จ� ำนวน 1,000 ชุ ด มู ลค่ า
remedial measures to assist business
รวม 1,000,000 บาท ผ่ านโครงการ Food
operators affected by the COVID-19
for
Fighters เพื่ อ
ช่ วยเหลื อผู้ ปthe
่ วยโควิ Bank’s
ด-19
pandemic,
displaying
ที่ commitment
ยั ง ไ ม่ ส า ม า รto
ถ เstand
ข้ า ถึ งalongside
ก า ร รั ก ษMicro
าใน
โรงพยาบาลหรื
SME operatorsอโรงพยาบาลสนามได้
to endure economic
downturn.
และจ�
ำเป็ นต้ องรั กษาตั วเองที่ บ้าน

16- ∙April
24 สิ8,งหาคม
04
2020 2564

17- ∙May9 กั14,นยายน
05
20202564

18- ∙July
11 18–19,
พฤศจิ กายน
06
2020 2564

ธนาคารมอบชุ
งชี พ 2,000
มู ลค่ ากว่ า
Thai CreditดยัRetail
Bankชุ ดdistributed
COVID-19
lifeให้insurance
a coverage
5.2
ล้ านบาท
กั บลู กค้ าสิwith
นเชื่ อนาโนและ
period ofต90
immediateไมโครเครดิ
เพื่อdays,
ธุรกิ จeffective
รายย่ อยและครอบครั
ว
100,000-baht compensation to
ทีly,
่ ติดand
เชื้ อaไวรั
สโควิ ด-19 ทั่ วประเทศ ภายใต้
more than 170,000 nano and micro
โครงการ “ไทยเครดิ ต โควิ ด-19 แคร์ ” โดย
ﬁnance customers nationwide in order
ในชุ
งชี พมี อาหาร
สมุ นไพรฟ้ าทะลายโจร
to ดยั protect
customers
with no
่ งเพี ยงพอส�
และชุ
ดยาที
่
จ�
ำเป็
น
ำหรั บ
emergency savingsซึfrom
the pandemic.
ทั้ งครอบครั วในระยะเวลานานกว่ า 2 สั ปดาห์
เพื่ อตอกย�้ ำจุ ดยื นของธนาคารที่ มุ่ งมั่ น
เคี ยงข้ างลู กค้ าในช่ วงเวลาที่ ยากล� ำบาก

ธนาคารจั
นเชื่ อบุ คคล
“9.9
The Bankดโปรโมชั
donatedนสิ
100,000
baht to
the
“Food Surprise
for Fighters”
which
Super
Expressproject,
Loan” ในโค้
ง
food
to medical personnel
สุdelivers
ดท้ ายของปี
ด้ วยการลดดอกเบี
้ ยต�่ ำสุ ด
ﬁghting against the COVID-19 pandemic
9.99%
ต่ อปี นานสู งสุ ด 120 วั น วงเงิ น
in various hospitals, by purchasing food
สู งสุ ด 2 ล้ านบาท ส� ำหรั บใช้ ในยามฉุ กเฉิ น
from small food restaurants in Bangkok
หand
รื อ รีits
ไ ฟvicinity
แ น นซ์ หthat
นี้ เ ก่ have
า ใ ห้ ผ่been
อ น ส บaffected
า ย ขึ้ น
ช่by
วยลดภาระดอกเบี
้
ย
ส�
ำหรั
บ
พนั
ก
งานประจ�
ำ
the pandemic. The Bank also distribทีuted
่ มีเงิ นเดื
อน 30,000
บาท ขึ้ นไปpublic food
food
and organised

คุThe
ณกมลภู
ริ ดิ its
ฐสกุ
ล ผู้ ช่ วยกรรมการ
Bank ภู
and
partners
hosted “Thai
Financial
Recovery
ผูCredit
้ จั ดการ Fair,
กลุ่ มบริ
หารธุ รกิHealth
จไมโครไฟแนนซ์
Market” at
Ngamwongwan
และสาขาสิ
นเชืEsplanade,
่ อ และคุ ณทรงพล
วิ ชัยขั ทคะ
Rai) to assess and restore the
ผู(Khae
้ อ� ำนวยการส�
ำนั กพั ฒนาทุ นและองค์ กร
physical and ﬁnancial well-being of
การเงิ น ชุ มชน ร่ ว มพิ ธีเปิ ดกิ จกรรมพั ฒ นา
nano and micro ﬁnance customers
ทั whilst
กษะวิ ทยากรและส่
งเสริ
มความรู้ ทางการเงิ
น
supporting
unemployed
laborers
ผ่who
านหลัwere
กสู ตรในโครงการตั
งค์
โต
Knowlaid off during the COVID-19
hpandemic.
ow แ ก่ บุ ค ลา ก ร ส� ำ นั กพั ฒ นา ทุ น แ ล ะ
องค์ กรการเงิ นชุ มชน ภายใต้ การก� ำกั บดู แล
ของกรมการพั ฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย

pantries to relieve the suffering of
people in need from various communities.

ธนาคารไทยเครดิ
เพื่ อรายย่
อย Public
จ� ำกั ด (มหาชน)
The Thai CreditตRetail
Bank
Company Limited
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07 - September 9, 2020
M r. R o y A g u s t i n u s G u n a r a , M a n a g i n g
Director, and Mr. Natus Kittawaranon,
Assistant Managing Director for Micro SME
Business Group, presided over the
“Believe in Yourself” campaign to support
Micro SME business operators to restore
their businesses after the COVID-19
pandemic with the assist of “SME Kla Hai,”
offering thorough access to funds with
conditions and exclusive interest rates for
Micro SME customers.

19- October
∙ 13 ธั น22–25,
วาคม 2564
10
2020
คุ ณรอย
ออกุ สติ
นั ส กุBank
นารา กรรมการ
Thai
Credit
Retail
showcased
ﬁnancial
for wealth
generation
ผู้ จั ดการ products
เป็ นประธานในพิ
ธี บ ริ จาคเครื
่ อง
via
loans
savings
at ่ อthe
คอมพิ
วเตอร์and
พร้ อมอุ
ปกรณ์ จaccount
� ำนวน 20 เครื
ง
Money Expo 2020 at Challenge 1–2,
ให้ แก่ กองบั ญชาการต� ำรวจตระเวนชายแดน
IMPACT Muang Thong Thani. Mr. Roy
เพื่ อมอบให้ แก่ โรงเรี ยนต� ำรวจตระเวน
Agustinus Gunara, Managing Director, Mr.
ช า ย แ ด นChaiyawan,
ที่ ยั ง ข า ด แ คAssistant
ล น น� ำ ไ ปManaging
เ ป็ น สื่ อ
Veeravet
การสอน
โดยมี
พ
ลต�
ำ
รวจตรี
ไพโรจน์
ขุ นหมื่ น
Director for Deposit Branch, Mr. Kamolphu
ผู้ บั งคั บการอ� ำนวยการ
กองบั ญชาการ
Phuredithsakul,
Assistant
Managing
Director
for Micro Finance
Business
ต� ำรวจตระเวนชายแดน
เป็ นผู
้ รั บ มอบ and
ณ
Lending
Branch Management
Group, and
ธนาคารไทยเครดิ
ต ส� ำนั กงานใหญ่
Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Managing Director for Micro SME Business
Group, presided over the official booth
opening ceremony on October 22.

21

10

11
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08 - September 15, 2020
Mr. Natus Kittawaranon, Assistant Managing Director for Micro SME Business
Group, signed an MOU to participate in the
“PGS Soft Loan Plus” scheme with a
57-billion-baht loan under Thai Credit
Guarantee Corporation’s (TCG) “SMEs
Tong Chana” measures at the Office
Building for the Permanent Secretary of
Finance.

∙ 22 ธั นวาคม
2564
1120
- November
6, 2020
คุ ณรอย
สติ นั ส กุ นารา
กรรมการin
The
Bankออกุ
released
the “Believe
Yourself”
videoณadvertisement
to support
ผู้ จัดการ และคุ
นาธั ส กฤตวรานนท์
ผู้ ช่วย
Micro
SME้ จัcustomers
been
กรรมการผู
ดการ กลุ่ มบริwho
หารธุhave
รกิ จไมโคร
affected by the COVID-19 crisis and other
เอสเอ็ มอี พร้อมด้ วย คุ ณวสุ กานต์ วิ ศาลสวั สดิ์
natural disasters to endure difficult times
รั กษาการผู้ จั ดการทั่ วไป บรรษั ทประกั น
and continue to operate their businesses
สิ นเชื่ อstability
อุ ตสาหกรรมขนาดย่
ม (บสย.)
แถลง
with
in line อ
with
“Everyone
ความร่
ว
มมื
อช่
วยเหลื
อกลุ
่
มผู
้
ประกอบการ
Matters.”
ไมโครเอสเอ็ มอี ที่ เปราะบาง ด้ วยโครงการ
ค�้ ำประกั นสิ นเชื่ อเดิ ม พร้ อมเติ มสภาพคล่ อง
ธุ รกิ จ ผ่ านโครงการ พ.ร.ก.สิ นเชื่ อฟื้ นฟู
ระยะที่ 2 ณ ธนาคารไทยเครดิ ต ส� ำนั กงานใหญ่

09 - October 9, 2020
The Bank and its partners hosted “Thai
Credit Fair 1st Roaming, Financial Health
Recovery Market” to assist the restoration
of small and micro businesses, support
laborers who were affected by the
COVID-19 pandemic to ﬁnd jobs, and host
a ﬁnancial literacy training session at
Nakhonban Phetchabun Cultural Hall and
around Phetchabun Walking Street.

21- November
∙ 23 ธั นวาคม
2564
12
15, 2020
ธนาคารร่
วมออกบู
ธเปิpartnered
ดประสบการณ์
The
Bank and
its allies
with Wat
Phra
toางยั
host
Credit Fair 2nd
การเติLoy
บโตอย่
่ งยื น“Thai
ในงานมหกรรมการเงิ
น
Roaming,
Financial
Health
ครั้ งที่ 21 Money
Expo 2021
ระหว่Recovery
างวั นที่
Market” at Rom Mai Chai Nam Market, Wat
23-26 ธั นวาคม 2564 ที่ บู ธ H4 ฮอลล์
Phra Loy, Suphan Buri to promote the
9-12 อิ มแพค เมื องทองธานี โดยคุ ณกมลภู
local economy and assist small and micro
ภู ริ ดิฐสกุ ล operators
ผู้ ช่ วยกรรมการผู
้ จั ดการ กลุwho
่ม
business
and laborers
บริ
ห
ารธุ
ร
กิ
จ
ไมโครไฟแนนซ์
แ
ละสาขาสิ
นเชื
were negatively impacted by COVID-19.่ อ
และคุ ณนาธั ส กฤตวรานนท์ ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้ จัดการ กลุ่ มบริ หารธุ รกิ จไมโครเอสเอ็ มอี
พร้ อ ม ป ร ะ ธ า น จั ด งา น ร่ ว ม พิ ธี เ ปิ ด บู ธ
อย่ างเป็ นทางการ

รายงานประจ�
ำปี 2564
Annual
Report 2021
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Brand DNA
ดี เอ็ นเอสู่ ความสํ าเร็ จ

แม้ ต้ องเผชิ ญกั บอุ ปสรรคและความท้ าทายจากสถานการณ์ ความไม่ แน่ นอนตลอดช่ วงระยะเวลาที่ ผ่ านมา แต่ ด้ วยความร่ วมแรงร่ วมใจ
ของบุ คลากรที่ มุ่ งมั่ นส่ งต่ อประสบการณ์ ทางการเงิ น และความทุ่ มเทช่ วยเหลื อคนไทยทุ กคนให้ สามารถข้ ามผ่ านวิ กฤตไปพร้ อ มกั น
ได้ กลายเป็ นพละกํ าลั งสํ าคั ญที่ ขับเคลื่ อนธนาคารให้ สามารถเติ บโตอย่ างแข็ งแกร่ ง ภายใต้ ปรั ชญา “Everyone Matters ทุ กคนคื อคนสํ าคั ญ”
กุ ญแจแห่ งความสํ าเร็ จเกิ ดจากความพยายามหลอมรวมวั ฒนธรรมของคนในองค์ กรที่ ยึ ดมั่ นต่ อปรั ชญาทางแบรนด์ ซึ่ งให้ ความสํ าคั ญ
กั บการตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า และการยกระดั บคุ ณภาพชี วิตของคนไทยทุ กคนให้ ได้ ตามเป้ าหมายสู งสุ ดที่ วางไว้ ด้ วยความ
เชื่ อมั่ นว่ า การสร้ างความแข็ งแกร่ งและยั่ งยื นอย่ างแท้ จริ งต้ องเริ่ มตั้ งแต่ ภายในองค์ กร
ดั งนั้ น ธนาคารจึ งมุ่ งสร้ างวั ฒนธรรมทางแบรนด์ ขององค์ กร โดยการเฟ้ นหา บ่ มเพาะ เสริ มสร้ างทั กษะ และค่ านิ ยมให้ บุคลากรทุ กหน่ วยงาน
มี วิ ถี การทํ างานแบบเดี ยวกั น รวมถึ งให้ ความสํ าคั ญกั บการส่ งเสริ ม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ และสร้ า งแรงบั นดาลใจ
ในการพั ฒนา ควบคุ ม คิ ดค้ น และนํ าเสนอผลิ ตภั ณฑ์ ที่ตอบโจทย์ ความต้ องการ ตลอดจนการให้ บริ การทางการเงิ นที่ ยอดเยี่ ยมและโปร่ งใส
นอกจากนี้ ธนาคารยั งเล็ งเห็ นความสํ าคั ญของบุ คลากรธนาคาร ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนผู้ ส่ื อสารภาพลั กษณ์ แบรนด์ โดยตรง ผ่ านทั ศนคติ ที่ดี
ในการส่ งมอบคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การไปยั งลู กค้ า ด้ วยความพยายามเชื่ อ มโยงแบรนด์ เข้ ากั บวั ฒนธรรมองค์ กรและหล่ อหลอม
ให้ บุคลากรทุ กคนมี ดีเอ็ นเอเดี ยวกั น พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกั น เพื่ อเสริ มศั กยภาพด้ านการแข่ งขั นและพั ฒนาองค์ กรให้ เข้ มแข็ ง
สู่ การเป็ นธนาคารที่ มีความเชี่ ยวชาญทางการเงิ นสํ าหรั บกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อยอย่ างแท้ จริ ง
สํ าหรั บแบรนด์ ดีเอ็ นเอที่ ทีมงานทุ กคนยึ ดมั่ นในการทํ างานร่ วมกั น ประกอบด้ วย
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พั ฒนาอยู่เสมอ

“เรามองหาไอเดี ยหรื อวิ ธี ใหม่ ๆ ที่ ดี กว่ าอยู่ เสมอเพื่ อพั ฒนาธนาคารของเรา เราเรี ยนรู้ และหาทางออก

ALWAYS IMPROVING

บริ การในทุ กช่ องทางการติ ดต่ อกั บลู กค้ าของธนาคาร”

ที่ ดี กว่ าเพื่ อปรั บปรุ งกระบวนการภายใน และส่ งมอบประสบการณ์ ที่ ดี ให้ กั บลู กค้ า ผ่ านผลิ ตภั ณฑ์ และ

มุ่งหน้าทิศทางเดียวกัน

“เราทลายกํ าแพงระหว่ างหน่ วยงาน และทํ างานเป็ นหนึ่ งเดี ยวด้ วยเป้ าหมายเดี ยวกั น เราช่ วยเหลื อและ

ONE DIRECTION

เดี ยวกั นของธนาคาร”

ทํ างานร่ วมกั นตั้ งแต่ ต้นจนจบกระบวนการ เพื่ อมอบประโยชน์ และคุ ณค่ าแก่ ลูกค้ าร่ วมกั น ภายใต้ นโยบาย

ลูกค้าคือแรงบันดาลใจ

“เรากระตื อรื อร้ นเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บลู กค้ าของเราอย่ างสมํ่ าเสมอ เราคาดการณ์ ความต้ องการของลู กค้ า

CUSTOMER PASSION

เราเติ มเต็ มความฝั น ความสุ ขและความสํ าเร็ จของลู กค้ าคื อความภาคภู มิใจของเรา”

และมอบบริ การทางการเงิ น พร้ อมด้ วยคุ ณค่ าและจุ ดแข็ งที่ แตกต่ าง (Value Proposition) ตรงใจลู กค้ า

ซื่อสั ตย์ ไม่หลอกลวง

“เรามี ความซื่ อสั ตย์ และเชื่ อถื อได้ เราทํ างานบนความถู กต้ อง ซื่ อตรงทั้ งต่ อลู กค้ าและเพื่ อนร่ วมงาน

NEVER MISLEAD

ปฏิ เสธการทุ จริ ตทุ กรู ปแบบ”

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

ด้ วยกั น เราแสดงข้ อมู ลที่ ถูกต้ องอย่ างเปิ ดเผยด้ วยความโปร่ งใส เราให้ คุณค่ าแก่ ศีลธรรมจรรยาและ

ความรับผิดชอบต่อสั งคม

Corporate Social Responsibility (CSR)

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จํ ากั ด (มหาชน) ได้ ตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของการพั ฒนาองค์ กรสู่ การเป็ นธนาคารที่ ยั่งยื น (Sustainable
Banking) ด้ วยการดํ าเนิ นกิ จกรรมและโครงการภายใต้ แนวคิ ด ESG ประกอบด้ วย ด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environment) สั งคมและพนั กงาน
(Social and Employee) และธรรมาภิ บาล (Governance) เพื่ อ สร้ า งการเติ บโตอย่ างมั่ นคงในระยะยาว ควบคู่ กั นทั้ งธุ ร กิ จและสั งคม
ซึ่ ง มี การกํ าหนดเป็ นพั น ธกิ จของธนาคารและรายละเอี ยดที่ สํ าคั ญ ดั งนี้
1. การแสดงเจตนารมณ์ ในการปล่ อยสิ นเชื่ ออย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ (Commitment)
2. การคํ านึ งถึ งการมี ส่วนร่ วมของผู้ มีส่วนได้ เสี ย (Stakeholder Engagement)
3. การกํ าหนดนโยบายและกระบวนการทํ างานภายใน ในสิ่ งที่ ร่วมกั นทํ า (Internal Implementation Mechanisms)
4. การเปิ ดเผยข้ อมู ลอย่ างโปร่ งใส (Transparency)

ด้านสิ่ งแวดล้อม
ENVIRONMENT

ธนาคารให้ ความสํ าคั ญกั บการดํ าเนิ นธุ รกิ จและบริ หารงานด้ วยความรั บผิ ดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อมในด้ านต่ างๆ
รวมถึ งส่ งเสริ มให้ พนั กงานตระหนั กถึ งการรั กษาสิ่ งแวดล้ อมและการใช้ ทรั พยากรอย่ างมี คุณภาพ พร้ อมทั้ งมี

ส่ วนร่ วมกั บสั งคม ชุ มชน และลู กค้ าของธนาคารในการสนั บสนุ นด้ านการอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม และการปล่ อย

สิ นเชื่ ออย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ (Responsible Lending) ภายใต้ นโยบายด้ านความเสี่ ยง และกระบวนการ
พิ จารณาสิ นเชื่ อสํ าหรั บธุ รกิ จที่ คํานึ งถึ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม และไม่ ส่งผลเสี ยต่ อชุ มชน เพื่ อขยายโอกาส

ธนาคารยึ ดหลั กการสนั บสนุ นเป้ าหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่งยื นของสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals – SDGs)
6 เป้ าหมาย จากทั้ งหมด 17 เป้ าหมาย สามารถ
จํ าแนกแต่ ละเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยื น ดั งนี้
เป้ าหมายที่ 1
ยุ ติ ความยากจน
ทุ กรู ปแบบในทุ กพื้ นที่

ทางธุ รกิ จไปยั งผลิ ตภั ณฑ์ และฐานลู กค้ ากลุ่ มใหม่

ด้านสั งคมและพนักงาน
SOCIAL AND EMPLOYEE

ธนาคารยึ ดถื อการปฏิ บัติตามพั น ธกิ จและนโยบายการดํ าเนิ นงานเพื่ อผู้ มีส่วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ ม ได้ แก่ ผู้ ถือหุ้ น
พนั กงาน ลู กค้ า คู่ ค้า สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ด้ วยความมุ่ งมั่ นพิ จารณาการให้ สินเชื่ ออย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ
(Responsible Lending) และเปิ ดโอกาสให้ คนไทยทุ กคนสามารถเข้ าถึ งระบบการเงิ นที่ มั่นคง ปลอดภั ย และ
ยุ ติธรรม รวมทั้ งส่ งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจด้ านการบริ หารเงิ นให้ ลูกค้ าและประชาชนทั่ วไปสามารถนํ าไปใช้
ประกอบธุ รกิ จสร้ างการเติ บโตอย่ างยั่ งยื น
ขณะเดี ยวกั นธนาคารยั งดู แลพนั กงานของธนาคารด้ วยการกํ าหนดนโยบายการจ้ างงาน การบริ หารจั ดการ
ระบบค่ า ตอบแทน รวมถึ งสวั สดิ การต่ า งๆ ให้ มี ความเหมาะสมและเป็ นธรรม พร้ อ มจั ดให้ มี สภาพแวดล้ อม
การทํ างานที่ ดี มี อาชี วอนามั ย และความปลอดภั ยในการทํ างาน ภายใต้ กฎหมายคุ้ มครองแรงงานและแนวทาง
การปฏิ บั ติ ที่ เป็ นสากล ตลอดจนดํ าเนิ นการฝึ กอบรมพั ฒ นาคุ ณภาพของทรั พ ยากรบุ คคลอย่ างต่ อเนื่ อง
และการสื่ อสารข้ อมู ลข่ าวสาร ทั้ งภายในและภายนอกธนาคารให้ สามารถรั บ รู้ ได้ อย่ างทั่ วถึ ง

ด้านธรรมาภิบาล

เป้ าหมายที่ 4
การศึ กษาที่ เท่ าเที ยมและทั่ วถึ ง
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิตแก่ ทุ กคน

เป้ าหมายที่ 8
การจ้ างงานที่ มี คุ ณค่ า
และการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ

เป้ าหมายที่ 9
อุ ตสาหกรรม นวั ตกรรม
โครงสร้ างพื้ นฐาน

เป้ าหมายที่ 10
ลดความเหลื่ อมลํ้ า

GOVERNANCE

ธนาคารกํ าหนดแนวทางการดํ าเนิ นงานตามหลั กจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ภายใต้ นโยบายหลั กการกํ ากั บ
ดู แลกิ จการหรื อธรรมาภิ บาลที่ ดี (Good Corporate Governance) ซึ่ งธนาคารได้ กําหนดและประกาศใช้ เป็ น
กลไกสนั บสนุ นการปฏิ บัติงาน ตลอดจนการควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิ ผลและเท่ าทั นความเสี่ ยงตลอดระยะ
เวลาการดํ าเนิ นงานที่ ผ่านมา โดยยั งส่ งเสริ มการสร้ างวั ฒนธรรมองค์ กรที่ คํานึ งถึ งความเสี่ ยง ความเป็ นธรรม
และความโปร่ ง ใส พร้ อ มคํ านึ งถึ งผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยอย่ างครอบคลุ มและสร้ า งคุ ณค่ าให้ กั บธนาคารได้ อย่ าง
เหมาะสมในระยะยาว ซึ่ งจะส่ งผลต่ อเนื่ องถึ งการสนั บสนุ นให้ เศรษฐกิ จและสั งคมไทยสามารถเติ บโตได้
อย่ างยั่ งยื น

เป้ าหมายที่ 13
การรั บมื อการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภู มิ อากาศ
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การดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสั งคม
ภายใต้ ความมุ่ งมั่ นสนั บสนุ นเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยื นของสหประชาชาติ และสร้ างการเติ บโตทางธุ รกิ จในระยะยาว ธนาคารได้ ดําเนิ นการ
กิ จกรรมภายในและภายนอกองค์ กร รวมถึ งโครงการที่ แสดงความรั บผิ ดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม สั งคม พนั กงาน และธรรมาภิ บาลอย่ างต่ อเนื่ อง
เพื่ อก้ าวสู่ การเป็ นธนาคารที่ ยั่งยื น (Sustainable Banking) ดั งนี้

โครงการ “ตังค์โต Know-how”
ธนาคารเล็ งเห็ นความสํ าคั ญในการฝึ กอบรมความรู้ พื้ น ฐานทางการเงิ นให้ แก่ ผู้ ประกอบการรายย่ อย โดยเฉพาะ
พ่ อค้ าแม่ ค้ า ซึ่ งเป็ นฐานรากการพั ฒนาระบบเศรษฐกิ จของประเทศไทยและลู กค้ าหลั กของธนาคาร ด้ วยการริ เริ่ ม
โครงการพ่ อค้ าแม่ ค้าพากเพี ยร นั บตั้ งแต่ ปี 2560 ภายใต้ วิสัยทั ศน์ การพั ฒนาคุ ณภาพธุ รกิ จควบคู่ กับคุ ณภาพชี วิต
ของลู กค้ ากลุ่ มไมโครไฟแนนซ์ และครอบครั วให้ ดีข้ึ น พร้ อมสนั บสนุ นเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ย่ั งยื นของสหประชาชาติ
ในด้ านการศึ กษาที่ เท่ าเที ยมและทั่ วถึ ง
ขณะเดี ยวกั นธนาคารยั งมุ่ งมั่ นสนั บสนุ นและเติ มเต็ มศั กยภาพให้ ผู้ประกอบการ ด้ วยการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต
โดยเฉพาะความรู้ ด้านการบริ หารหนี้ วิ นัยการออม การเตรี ยมความพร้ อมในยุ คสั งคมไร้ เงิ นสด รวมถึ งการให้ ความรู้
และพั ฒนาทั กษะด้ านการประกอบการอย่ างถู กต้ อง เหมาะสมกั บสภาพแวดล้ อม และการดํ ารงชี พของผู้ ประกอบการ
รายย่ อ ย ซึ่ ง ผลจากโครงการฝึ กอบรมยั งช่ วยลดปั ญหาการเกิ ดหนี้ ครั ว เรื อ น และรั ก ษาระดั บหนี้ เสี ยไม่ ให้ เกิ ดขึ้ น
เพื่ อสร้ างความยั่ งยื นให้ กับผู้ ประกอบการรายย่ อยสู่ รากฐานการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศได้ อย่ างมั่ นคงและ
แข็ งแกร่ ง
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

ในปี 2564 ธนาคารได้ ดําเนิ นการยกระดั บคุ ณภาพและมาตรฐานของหลั กสู ตรฝึ กอบรมให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ด้ วยการประสานความร่ วมมื อกั บคณะบั ญชี มหาวิ ทยาลั ยหอการค้ าไทย ซึ่ งเป็ นสถาบั นการศึ กษาที่ มีความเชี่ ยวชาญ
และมี องค์ ความรู้ ด้านการพั ฒ นาผู้ ประกอบการโดยเฉพาะ ในการร่ ว มกั นพั ฒ นาและรั บ รองมาตรฐานหลั กสู ตร
ฝึ กอบรม เพื่ อ ส่ งต่ อความรู้ ด้ านการประกอบธุ ร กิ จและการเงิ นแก่ ผู้ ประกอบการรายย่ อย ภายใต้ ชื่ อโครงการ
“ตั งค์ โต Know-how” (Financial Literacy)
สํ าหรั บ เนื้ อหาหลั กสู ตรในโครงการ “ตั งค์ โต Know-how” มุ่ งเน้ นด้ านการตลาดและการจั ดการธุ ร กิ จพื้ นฐาน
โลกการเงิ นยุ คใหม่ (Digital Banking) การสร้ างช่ องทางจํ าหน่ ายและกระตุ้ นการขาย การจั ดการการเงิ นขั้ นพื้ นฐาน
การทํ าบั ญชี รายรั บรายจ่ าย การเตรี ยมขอสิ นเชื่ อ หรื อการจั ดการทุ นและกํ าไรอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งความรู้
พื้ นฐานทางการเงิ น ซึ่ งเป็ นอาวุ ธสํ าคั ญที่ ผู้ ประกอบการรายย่ อย โดยเฉพาะพ่ อค้ าแม่ ค้ า สามารถนํ าไปปรั บใช้ และ
ก้ าวผ่ านวิ กฤตต่ างๆ ได้
นอกจากนี้ ผู้ เข้ าอบรมยั งสามารถทราบถึ งศั กยภาพของตนเองและความเป็ นไปได้ ในธุ รกิ จ ทั้ งยั งได้ รับความรู้ นําไป
ปรั บ ใช้ เพิ่ ม ศั กยภาพการประกอบธุ ร กิ จ การแก้ ปั ญหา และการต่ อยอดสร้ า งการเติ บโตทางธุ ร กิ จได้ อย่ างยั่ งยื น
ซึ่ งประโยชน์ ที่ ได้ รับยั งครอบคลุ มถึ งผู้ ประกอบการขนาดเล็ กที่ มีความพร้ อมในการเติ บโตทางธุ รกิ จสู่ ผู้ ประกอบการ
ระดั บไมโครเอสเอ็ มอี ในอนาคต และกลุ่ มมนุ ษย์ เงิ นเดื อนที่ สามารถเรี ยนรู้ เรื่ องการบริ หารการเงิ นส่ วนบุ คคล เพื่ อสร้ าง
ความมั่ นคงและมั่ งคั่ ง รวมถึ งเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่ วั ยเกษี ยณ โดยผู้ เข้ ารั บการอบรมจะได้ รับใบประกาศนี ยบั ตร
การฝึ กอบรมโครงการด้ วย
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by

ความร่วมมือกับกรมการพั ฒนาชุมชน
จากนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ที่ สอดคล้ องกั น ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อ รายย่ อย ได้ ประสานความร่ ว มมื อมายั ง
กรมการพั ฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย ในการเข้ าร่ ว มโครงการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งการจั ดการการเงิ น
ส่ งเสริ มการออม สร้ างความตระหนั กรู้ เรื่ องวิ นั ยการออม การบริ หารจั ดการหนี้ และการส่ งเสริ มการสร้ างอาชี พ
เพื่ อเพิ่ มรายได้ ด้ วยความมุ่ งหวั งให้ ประชาชนมี ความรู้ และวิ นั ยทางการเงิ น ซึ่ งเป็ นกุ ญแจสํ าคั ญในการสร้ าง
การเติ บโตทางธุ รกิ จ และมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี อย่ างยั่ งยื น
สํ าหรั บในช่ วงที่ ผ่ านมาธนาคารได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมสํ าคั ญ ดั งนี้
- เสวนาและออกบู ธนิ ทรรศการในงาน “ครบรอบ 47 ปี กลุ่ มออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต สร้ า งเสริ ม คุ ณภาพชี วิ ต
เศรษฐกิ จฐานรากมั่ นคง” กรมการพั ฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
- จั ดอบรมความรู้ ทางการเงิ นกั บกลุ่ มกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี จ.กํ าแพงเพชร
- จั ดอบรมความรู้ ทางการเงิ นผ่ านระบบออนไลน์ แก่ บุ คลากรศู นย์ จั ดการกองทุ นชุ มชนจาก 18 จั งหวั ด ภายใต้
สํ านั กพั ฒนาทุ นและองค์ กรการเงิ นชุ มชน กรมการพั ฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย
- จั ดอบรมความรู้ ท างการเงิ นผ่ านระบบออนไลน์ แก่ เจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชนอํ าเภอ คณะกรรมการศู นย์ จั ดการ
กองทุ น ชุ มชนต้ นแบบ และเจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชน (ส่ วนกลาง) จาก 49 จั งหวั ด ในการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ
พั ฒนาศั กยภาพศู นย์ จั ดการกองทุ นชุ มชนต้ นแบบด้ านการบริ หารจั ดการหนี้ “สํ านึ กดี แผนดี บริ หารหนี้ ได้ ”
- ร่ ว มกั บกรมการพั ฒ นาชุ มชน จั ดอบรมหลั กสู ตร Train the Trainer (Financial Literacy) เพิ่ ม ทั กษะความรู้
ทางการเงิ น และการเป็ นวิ ทยากรมื ออาชี พ แก่ บุคลากรสํ านั กพั ฒนาทุ นและองค์ กรการเงิ นชุ มชน กรมการพั ฒนา
ชุ มชน กระทรวงมหาดไทย เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมส่ งต่ อองค์ ความรู้ ทางการเงิ นอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพสู่ ชุ มชน
- จั ดอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การเพิ่ ม ศั กยภาพคณะกรรมการโรงเรี ย นกลุ่ มออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต ในภู มิ ภาคตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ ของกรมการพั ฒนาชุ มชน ในหลั กสู ตรการจั ดการการเงิ น และหลั กสู ตร Train the Trainer
เพิ่ มศั กยภาพผู้ นํ าชุ มชนให้ เป็ นผู้ ขั บเคลื่ อนความรู้ ทางการเงิ นแก่ ประชาชนในพื้ นที่
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โครงการอื่นๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุน
1. โครงการ “คนไทยยุ คใหม่ ใส่ ใจเรื่ องเงิ น”
ในฐานะสมาชิ กของสมาคมธนาคารไทย ธนาคารไทยเครดิ ตส่ งพนั กงานจิ ตอาสาเข้ าร่ ว มเป็ น The Trainer ในโครงการ
“คนไทยยุ คใหม่ ใส่ ใจเรื่ องเงิ น” เพื่ อถ่ ายทอดความรู้ ทางการเงิ นให้ กับนิ สิ ต นั กศึ กษาทั่ วประเทศ ตามแผนยุ ทธศาสตร์ 5 ปี
ในการส่ งเสริ มความรู้ ทางการเงิ นแก่ ภาคประชาชน
2. โครงการ “ไปรษณี ย์ reBOX”
ธนาคารไทยเครดิ ตร่ วมรณรงค์ รักษาสิ่ งแวดล้ อม โดยบริ จาคกล่ องกระดาษและซองเอกสารไม่ ใช้ แล้ วให้ กับบริ ษัทไปรษณี ย์ ไทย
เพื่ อนํ าไปผลิ ตหน้ ากากอนามั ยทางการแพทย์ บรรจุ รวมใน “กล่ อง BOX บุ ญ” ให้ โรงพยาบาลทั่ วประเทศ
3. กิ จกรรมบริ จาคเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ให้ โรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดน
ธนาคารไทยเครดิ ตส่ งเสริ มการศึ กษา บริ จาคเครื่ องคอมพิ วเตอร์ พร้ อมอุ ปกรณ์ จํ านวน 20 เครื่ อง ให้ แก่ กองบั ญชาการตํ ารวจ
ตระเวนชายแดน เพื่ อมอบให้ แก่ โรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ ยังขาดแคลน นํ าไปเป็ นสื่ อการสอน

MILESTONES

โครงการพ่ อค้าแม่ค้าพากเพี ยร สู่ โครงการ “ตังค์โต Know-how”

2560
จุ ดเริ่ ม ต้ นโครงการจั ดอบรมการบริ ห ารการเงิ นเบื้ องต้ น
ได้ แก่ การสร้ างวิ นั ยทางการเงิ น การทํ าบั ญชี เบื้ องต้ น
และการออมเงิ น จั ดอบรม 6 ครั้ ง ใน 6 จั งหวั ดทั่ วประเทศ

2563
ผู้ เข้ าอบรม
ตลอดทั้ งปี

443 คน

2561
โครงการพ่ อค้ าแม่ ค้าพากเพี ยรเพิ่ มเติ มความรู้ ด้านการทํ า
ธุ ร กรรมการเงิ น ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
ความเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผู้ บริ โภคและเทรนด์
เทคโนโลยี เช่ น การรั บชํ าระเงิ นด้ วย QR Code การใช้ บริ การ
พร้ อมเพย์ จั ดอบรม 12 ครั้ ง ใน 11 จั งหวั ดทั่ วประเทศ

ผู้ เข้ าอบรม
ตลอดทั้ งปี

31,010 คน

2564
ผู้ เข้ าอบรม
ตลอดทั้ งปี

1,432 คน

2562
ธนาคารเริ่ ม ต้ นการจั ดอบรมในสาขาสิ นเชื่ อเพื่ อ รายย่ อย
เพื่ อให้ ผู้ประกอบการรายย่ อยสามารถเข้ าถึ งการฝึ กอบรม
ได้ อย่ างทั่ วถึ ง พร้ อมเพิ่ มเรื่ องการค้ าขายออนไลน์ จั ดอบรม
350 ครั้ ง ใน 73 จั งหวั ดทั่ วประเทศ

ธนาคารให้ ความสํ าคั ญกั บการอบรมสร้ างความรู้ และ
ความเข้ าใจแบบเจาะลึ ก เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมรั บมื อ
สั งคมไร้ เงิ นสด และการค้ าขายในยุ คดิ สรั ปชั น เช่ น การรั บจ่ ายเงิ นด้ วยแอปพลิ เคชั น ไมโครเพย์ อี -วอลเล็ ท จั ดอบรม
1,068 ครั้ ง ใน 73 จั งหวั ดทั่ วประเทศ

ผู้ เข้ าอบรม
ตลอดทั้ งปี

7,487 คน

ธนาคารต่ อยอดหลั กสู ตรฝึ กอบรมจากโครงการพ่ อค้ าแม่ ค้า
พากเพี ย ร เป็ นโครงการใหม่ ชื่ อ “ตั งค์ โต Know-how”
ซึ่ ง ร่ ว ม พั ฒ นา แ ล ะ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย
คณะบั ญชี มหาวิ ทยาลั ยหอการค้ าไทย และได้ รั บความ
ไว้ วางใจจากกรมการพั ฒนาชุ มชน จั ดอบรมแก่ ประชาชน
และผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จชุ มชนทั่ วประเทศ โดยจาก
โครงการพ่ อค้ าแม่ ค้ าพากเพี ยร จวบจนถึ งโครงการ
ตั งค์ โต Know-how มี จํ านวนผู้ เข้ าอบรมรวมทั้ งสิ้ น
65,854 คน

ผู้ เข้ าอบรม
ตลอดทั้ งปี

25,482 คน

รายงานประจ� ำปี 2564
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายจัดการ
เศรษฐกิ จไทยปี 2564 และแนวโน้ มปี 2565
เศรษฐกิ จไทยปี 2564 คาดว่ าจะขยายตั วร้ อยละ 1.2 ปรั บตั วดี ข้ึ นอย่ างค่ อยเป็ นค่ อยไปจากการลดลงร้ อยละ 6.1
ในปี 2563 อย่ างไรก็ ตาม เศรษฐกิ จไทยฟื้ นตั วได้ ช้ากว่ าที่ คาดและมี การฟื้ นตั วอย่ างไม่ สม�่ ำเสมอ สาเหตุ ส�ำคั ญ
มาจากการแพร่ ระบาดระลอกใหม่ ของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19 ที่ เริ่ มทวี ความรุ นแรงนั บตั้ งแต่ เดื อนเมษายน 2564 ท� ำให้
มี การด� ำเนิ นการตามมาตรการกั กกั นที่ เข้ มงวดในหลายพื้ นที่ และมี การจ� ำกั ดกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ การใช้ จ่าย
ภายในประเทศยั งมี ข้อจ� ำกั ดในการฟื้ นตั ว เนื่ องจากการระบาดเป็ นเวลานานและรุ นแรงขึ้ น การท่ องเที่ ยวซึ่ งเป็ น
ส่ วนส� ำคั ญต่ อ GDP ของประเทศไทยได้ หดตั วอย่ างมาก ในทางตรงกั นข้ ามการส่ งออกสิ นค้ ามี การเติ บโต
เป็ นอั ตราเลขสองหลั กและแซงหน้ าระดั บก่ อนการระบาดของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19 อั นเป็ นผลมาจากอุ ปสงค์ ที่เพิ่ มขึ้ น
ทั่ วโลก อั ตราเงิ นเฟ้ อทั่ วไปคาดว่ าจะอยู่ ใกล้ กับขอบล่ างของเป้ าหมายซึ่ งสะท้ อนให้ เห็ นถึ งการลดลงของอุ ปสงค์
โดยทั่ วไป อย่ างไรก็ ตาม การสนั บสนุ นการใช้ จ่ายจากภาครั ฐ การลงทุ นภาครั ฐ และความคื บหน้ าในการกระจาย
วั คซี นอย่ างรวดเร็ ว เป็ นส่ วนส� ำคั ญที่ ช่วยให้ เศรษฐกิ จไทยค่ อยๆ ฟื้ นตั วขึ้ น
แนวโน้ มเศรษฐกิ จไทยปี 2565 คาดว่ าจะเติ บโตในช่ วงร้ อ ยละ 3.5 - 4.5 ฟื้ นตั วอย่ างชั ดเจนต่ อเนื่ องจาก
ฐานการขยายตั วที่ อยู่ ในเกณฑ์ ต่� ำในปี 2564 โดยมี แรงสนั บสนุ นที่ ส�ำคั ญจากการปรั บตั วดี ข้ึ นของอุ ปสงค์ ภายใน
ประเทศหลั งจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดคลี่ คลายและการกระจายวั คซี นครอบคลุ มมากขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
ประกอบกั บแนวโน้ มการฟื้ นตั วของภาคการท่ องเที่ ยวจากการผ่ อนคลายมาตรการเพื่ อเปิ ดรั บนั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ
อย่ างไรก็ ดี ยั งมี ข้อจ� ำกั ดและปั จจั ยเสี่ ยงอั นเป็ นผลจากความไม่ แน่ นอนของสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส
โควิ ด-19 ที่ อาจส่ งผลต่ อการฟื้ นตั วของเศรษฐกิ จในปี 2565 ให้ ขยายตั วได้ ต่� ำกว่ าที่ คาดไว้
ภาพรวมธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ไทยตลอดปี 2564 ที่ ผ่านมานี้ มี สัญญาณการฟื้ นตั วที่ ดีข้ึ นต่ อเนื่ องจากการปรั บลด
การตั้ งส� ำรองตามสถานการณ์ ความเสี่ ยงภายในประเทศที่ ดีข้ึ น ภาพรวมสิ นเชื่ อและเงิ นฝากของระบบธนาคาร
พาณิ ชย์ ปี 2564 คาดว่ ายั งคงขยายตั วได้ ต่อเนื่ อง โดยคาดว่ าระดั บคุ ณภาพสิ นเชื่ อจะปรั บตั วด้ อยลงเล็ กน้ อย
ทั้ งนี้ กลุ่ มธนาคารพาณิ ชย์ ได้ บริ หารจั ดการธุ รกิ จด้ วยความระมั ดระวั ง เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมรองรั บความไม่ แน่ นอน
ของสถานการณ์ การระบาดของเชื้ อไวรั ส โควิ ด-19 ระบบธนาคารพาณิ ชย์ ยั งคงมี เสถี ยรภาพ สะท้ อนจาก
เงิ นกองทุ น เงิ นส� ำรอง และสภาพคล่ องที่ มีอยู่ ในระดั บสู ง สามารถสนั บสนุ นการฟื้ นตั วของภาคเศรษฐกิ จต่ อไปได้

ที่ มา: ส� ำนั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ณ วั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2564
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ประมาณการเศรษฐกิ จ ปี 2564 - 25651/
ข้ อมู ลจริ ง

ประมาณการ
ปี 2564

ปี 2565

ปี 2562

ปี 2563

ณ 16 ส.ค. 64

ณ 15 พ.ย. 64

ณ 15 พ.ย. 64

16,898.1

15,698.3

16,169.2

16,200.6

17,026.9

243,787.1

225,845.7

232,024.0

232,474.5

243,761.4

544.1

501.6

508.5

507.9

523.9

7,850.4

7,216.6

7,296.4

7,287.6

7,500.4

อั ตราการขยายตั วของ GDP (CVM, %)

2.3

-6.1

0.7-1.2

1.2

3.5-4.5

การลงทุ นรวม (CVM, %)2/

2.0

-4.8

5.4

4.4

4.3

ภาคเอกชน (CVM, %)

2.7

-8.4

4.7

4.3

4.2

ภาครั ฐ (CVM, %)

0.1

5.7

8.7

4.8

4.6

การบริ โภคภาคเอกชน (CVM, %)

4.0

-1.0

1.1

1.2

4.3

การอุ ปโภคภาครั ฐบาล (CVM, %)

1.7

0.9

4.3

2.3

0.3

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

-3.0

-19.4

9.6

10.0

9.0

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

242.7

227.0

263.7

265.2

278.1

อั ตราการขยายตั ว (มู ลค่ า, %)3/

-3.3

-6.5

16.3

16.8

4.9

อั ตราการขยายตั ว (ปริ มาณ, %)3/

-3.7

-5.8

13.3

13.3

4.4

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

-5.2

-13.3

15.8

17.4

4.3

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

216.0

186.1

224.5

229.3

242.4

อั ตราการขยายตั ว (มู ลค่ า, %)3/

-5.6

-13.8

20.1

23.2

5.7

อั ตราการขยายตั ว (ปริ มาณ, %)3/

-5.8

-10.5

15.6

18.2

4.7

ดุ ลการค้ า (พั นล้ านดอลลาร์ สรอ.)

26.7

40.9

39.2

35.9

35.7

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

38.0

20.3

-10.3

-12.7

5.4

7.0

4.0

-2.0

-2.5

1.0

ดั ชนี ราคาผู้ บริ โภค

0.7

-0.8

1.0-1.5

1.2

0.9-1.9

GDP Deflator

0.9

-1.1

1.8-2.3

2.0

0.6-1.6

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

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

ที่ มา:		

ส� ำนั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ณ วั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2564

หมายเหตุ :

เป็ นข้ อมู ลที่ ค�ำนวณบนฐานบั ญชี ประชาชาติ อนุ กรมใหม่ ซึ่ ง สศช. เผยแพร่ ทาง www.nesdc.go.th
การลงทุ นรวม หมายถึ ง การสะสมทุ นถาวรเบื้ องต้ น
3/
ตั วเลขการส่ งออกและการน� ำเข้ าตามฐานของธนาคารแห่ งประเทศไทย
1/

		 2/
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การวิ เคราะห์ ผลการด� ำเนิ นงานและฐานะการเงิ น
ฐานะการเงิ นและผลการด� ำเนิ นงานส� ำหรั บปี 2564
ภาวะเศรษฐกิ จไทยในปี 2564 ได้ รับผลกระทบอย่ างต่ อเนื่ องจากการระบาดของโรคติ ดเชื้ อโควิ ด-19 ที่ รุนแรง
ท� ำให้ รั ฐบาลต้ องใช้ มาตรการควบคุ มการแพร่ ระบาดที่ มี ความเข้ มงวด ส่ งผลให้ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จภายใน
ประเทศปรั บตั วลดลง โดยเฉพาะภาคบริ การ และการบริ โภคภาคเอกชน อย่ างไรก็ ดี เศรษฐกิ จไทยเริ่ มปรั บตั วดี ข้ึ น
ในไตรมาสสุ ดท้ ายของปี จากการเร่ งกระจายวั คซี น การผ่ อนคลายมาตรการควบคุ มโรคระบาด และมาตรการ
การช่ วยเหลื อต่ างๆ ของภาครั ฐ ธนาคารมี การติ ดตามสถานการณ์ อย่ างใกล้ ชิดและยั งคงด� ำเนิ นมาตรการช่ วยเหลื อ
ลู กค้ าในเชิ งรุ ก เพื่ อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อโควิ ด-19 ที่ ยืดเยื้ อ เพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถ
ฟื้ นตั วได้ อย่ างมั่ นคงและยั่ งยื น
ในปี 2564 ธนาคารมี ก� ำไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นรวมจ� ำนวน 1,935 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 40.9 หรื อจ� ำนวน
562 ล้ านบาท จากปี 2563 เป็ นผลมาจากการเติ บโตของสิ นเชื่ อหลั กและจากการบริ หารค่ าใช้ จ่ายอย่ างเหมาะสม
และมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเงิ นให้ สินเชื่ อของธนาคาร ณ สิ้ นปี 2564 มี ยอดคงค้ างจ� ำนวน 98,183 ล้ านบาท ขยายตั ว
ร้ อยละ 42.5 จากปี 2563

งบก� ำไรขาดทุ น
หน่ วย: ล้ านบาท

2564

2563

เปลี่ ยนแปลง %

รายได้ ดอกเบี้ ย

9,861

7,481

31.8%

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ ย

1,307

1,110

17.7%

รายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ

8,554

6,371

34.3%

188

211

-10.9%

รวมรายได้ จากการด� ำเนิ นงาน

8,742

6,582

32.8%

ค่ าใช้ จ่ายจากการด� ำเนิ นงานอื่ นๆ

3,698

3,287

12.5%

ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น

2,611

1,730

50.9%

ก� ำไรจากการด� ำเนิ นงานก่ อนภาษี เงิ นได้

2,433

1,565

55.5%

498

192

159.4%

1,935

1,373

40.9%

รายได้ ที่มิ ใช่ ดอกเบี้ ย

ภาษี เงิ นได้
ก� ำไรส� ำหรั บปี
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รายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ
รายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ

งบการเงิ นรวม

หน่ วย: ล้ านบาท

2564

2563

เปลี่ ยนแปลง %

รายได้ ดอกเบี้ ย

9,861

7,481

31.8%

- เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้

9,807

7,422

32.1%

- รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

39

36

8.3%

- เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้

15

23

-34.8%

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบี้ ย

1,307

1,110

17.7%

- เงิ นรั บฝาก

1,063

964

10.3%

191

139

37.4%

53

7

657.1%

8,554

6,371

34.3%

- เงิ นน� ำส่ งสถาบั นคุ้ มครองเงิ นฝากและ ธปท.
- อื่ นๆ
รายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ

ส� ำหรั บปี 2564 ธนาคารมี รายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ทั้งสิ้ น 8,554 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 34.3 จากจ� ำนวน 6,371
ล้ านบาท ในปี 2563 สอดคล้ องกั บการเติ บโตของเงิ นให้ สินเชื่ อที่ ร้อยละ 42.5 จากปี ก่ อน

ค่ าใช้ จ่ายจากการด� ำเนิ นงานอื่ นๆ
ค่ าใช้ จ่ายจากการด� ำเนิ นงานอื่ นๆ

งบการเงิ นรวม

หน่ วย: ล้ านบาท

2564

2563

เปลี่ ยนแปลง %

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนั กงาน

2,592

2,273

14.0%

15

11

36.4%

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บอาคารและอุ ปกรณ์

520

493

5.5%

ค่ าภาษี อากร

304

218

39.4%

ค่ าใช้ จ่ายอื่ น

267

292

-8.6%

3,698

3,287

12.5%

42.3%

49.9%

ค่ าตอบแทนกรรมการ

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการด� ำเนิ นงานอื่ นๆ
อั ตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ (%)

ค่ าใช้ จ่ายจากการด� ำเนิ นงานเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 12.5 จากปี ก่ อน เป็ นจ� ำนวน 3,698 ล้ านบาท ในปี 2564 จากจ� ำนวน
3,287 ล้ านบาท ในปี 2563 ส่ วนใหญ่ เป็ นผลมาจากค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกั บพนั กงานเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 14.0 จากปี ก่ อน
ธนาคารมี อัตราส่ วนค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ (Cost-to-Income Ratio) อยู่ ที่ร้อยละ 42.3 ปรั บตั วดี ข้ึ นจากปี ก่ อนหน้ า
ที่ ร้อยละ 49.9 จากการบริ หารค่ าใช้ จ่ายอย่ างเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ
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ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น
ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น

งบการเงิ นรวม

หน่ วย: ล้ านบาท

2564

2563

เปลี่ ยนแปลง %

ผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น

2,611

1,730

50.9%

รวม

2,611

1,730

50.9%

ธนาคารมี การตั้ งผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นจ� ำนวน 2,611 ล้ านบาท ในปี 2564 เพิ่ มขึ้ นจากปี 2563
จ� ำนวน 881 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 50.9 ซึ่ งเป็ นส� ำรองตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงอย่ างระมั ดระวั ง และมี
อั ตราส่ วนค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นต่ อเงิ นให้ สิ นเชื่ อ ด้ อยคุ ณภาพ (Coverage Ratio)
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 สู งขึ้ นมาอยู่ ที่ระดั บร้ อยละ 199.8 เมื่ อเที ยบกั บปี 2563 อยู่ ที่ระดั บร้ อยละ 188.8
อย่ างไรก็ ตาม ธนาคารยั งคงประเมิ นสถานการณ์ อย่ างใกล้ ชิดส� ำหรั บความไม่ แน่ นอนของภาวะเศรษฐกิ จภายใต้
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิ ด-19

งบแสดงฐานะการเงิ น
31 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 63

เปลี่ ยนแปลง %

11,413

8,042

41.9%

5,696

3,463

64.5%

95,513

66,823

42.9%

ทรั พย์ สินรอการขายสุ ทธิ

342

157

117.8%

อาคาร และอุ ปกรณ์ สุ ทธิ

1,221

1,126

8.4%

สิ นทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอการตั ดบั ญชี

336

260

29.2%

สิ นทรั พย์ อื่นสุ ทธิ

812

707

14.9%

115,333

80,578

43.1%

เงิ นรั บฝาก

88,515

64,510

37.2%

รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ น

12,738

5,676

124.4%

870

-

n/a

2,747

2,152

27.6%

104,870

72,338

45.0%

5,000

5,000

0.0%

325

38

755.3%

5,138

3,202

60.5%

10,463

8,240

27.0%

115,333

80,578

43.1%

หน่ วย: ล้ านบาท
เงิ นสดและรายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิ นสุ ทธิ
เงิ นลงทุ นสุ ทธิ
เงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บสุ ทธิ

รวมสิ นทรั พย์

ตราสารหนี้ ที่ ออกและเงิ นกู้ ยืม
หนี้ สิ นอื่ น
รวมหนี้ สิ น
ทุ นที่ ออกและช� ำระแล้ ว
อื่ นๆ
ก� ำไรสะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้ สิ นและส่ วนของเจ้ าของ
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งบการเงิ นรวม

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

ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี สินทรั พย์ รวมจ� ำนวน 115,333 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ น 34,755 ล้ านบาท คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 43.1 จากปี ก่ อน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเติ บโตของธุ รกิ จ โดยมี รายละเอี ยดตามงบการเงิ นดั งนี้
เงิ นให้ สินเชื่ อ
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี ยอดเงิ นให้ สิ นเชื่ อแก่ ลู กหนี้ และดอกเบี้ ยค้ างรั บสุ ทธิ 95,513 ล้ านบาท
เพิ่ มขึ้ น 28,690 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.9 จากจ� ำนวน 66,823 ล้ านบาท ณ สิ้ นปี 2563 อั นเป็ นผลมาจาก
การเติ บโตของสิ นเชื่ อไมโครเอสเอ็ มอี สิ นเชื่ อไมโครไฟแนนซ์ และสิ นเชื่ อบ้ านแลกเงิ น
หนี้ สินและส่ วนของเจ้ าของ
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี หนี้ สิ นรวมจ� ำนวน 104,870 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก 72,338 ล้ านบาท ในปี
2563 จ� ำนวน 32,532 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 45.0 โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการเพิ่ มขึ้ นจากเงิ นรั บฝากและรายการระหว่ าง
ธนาคารและตลาดเงิ นที่ เพิ่ มขึ้ น 24,005 ล้ านบาท และ 7,062 ล้ านบาท ตามล� ำดั บ
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี ส่วนของเจ้ าของจ� ำนวน 10,463 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก 8,240 ล้ านบาท
ในปี 2563 จ� ำนวน 2,223 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.0 จากก� ำไรสุ ทธิ จากผลการด� ำเนิ นงานในปี 2564
มู ลค่ าตามบั ญชี ของธนาคาร ณ สิ้ นปี 2564 คิ ดเป็ น 20.93 บาทต่ อหุ้ น (จ� ำนวนหุ้ นสามั ญ ณ สิ้ นปี 2564 มี จ�ำนวน
500 ล้ านหุ้ น) เพิ่ มขึ้ นจาก 16.48 บาทต่ อหุ้ น ณ สิ้ นปี 2563
เงิ นรั บฝาก
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี เงิ นรั บฝากจ� ำนวน 88,515 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นคิ ดเป็ นร้ อยละ 37.2 จากปี
2563
เงิ นกองทุ นของธนาคารตามกฎหมาย
เงิ นกองทุ นตามกฎหมายทั้ งสิ้ น ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 อยู่ ที่ร้อยละ 13.32 ของสิ นทรั พย์ เสี่ ยง ซึ่ งเป็ นส่ วนของ
เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1 ร้ อยละ 12.27 และเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 2 ร้ อยละ 1.05
สิ นทรั พย์ ด้อยคุ ณภาพ
ธนาคารมี สินเชื่ อด้ อยคุ ณภาพอยู่ ที่ร้อยละ 2.86 ของสิ นเชื่ อรวม ณ สิ้ นปี 2564 เที ยบกั บร้ อยละ 2.73 ณ สิ้ นปี
2563 อั ตราส่ วนค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นต่ อเงิ นให้ สินเชื่ อด้ อยคุ ณภาพส� ำหรั บปี 2564
เป็ นจ� ำนวนร้ อยละ 199.8 เที ยบกั บร้ อยละ 188.8 ณ สิ้ นปี 2563
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การบริหารความเสี่ยง
และปัจจัยความเสี่ยง
1. ภาพรวมการบริ หารความเสี่ ยง
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโควิ ด-19 ยั งคงส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทยอย่ างต่ อเนื่ องในปี ที่ ผ่านมา
โดยเฉพาะในช่ วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เศรษฐกิ จไทยได้ รับผลกระทบอย่ างรุ นแรงจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด
และมาตรการควบคุ มการแพร่ ระบาดที่ เข้ มงวด ส่ งผลให้ เครื่ องชี้ การบริ โภคภาคเอกชนที่ ขจั ดปั จจั ยฤดู กาลแล้ ว
ลดลงจากไตรมาสก่ อนตามก� ำลั งซื้ อที่ อ่อนแอลง แม้ จะมี มาตรการภาครั ฐช่ วยพยุ งก� ำลั งซื้ อ เช่ นเดี ยวกั บการส่ งออก
สิ นค้ าที่ ลดลงจากการแพร่ ระบาดในต่ างประเทศที่ รุนแรงขึ้ น ท� ำให้ อุปสงค์ ประเทศคู่ ค้าชะลอตั ว รวมถึ งเครื่ องชี้
การลงทุ นภาคเอกชนและการผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมซึ่ งลดลงตามภาวะอุ ปสงค์ และการผลิ ตบางส่ วนยั งได้ รับ
ผลกระทบจากปั ญหา Supply Disruption
ขณะที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยประเมิ นว่ า เศรษฐกิ จไทยได้ ผ่านจุ ดต�่ ำสุ ดแล้ วในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และเข้ าสู่
ช่ วงฟื้ นตั วจากการผ่ อนคลายมาตรการควบคุ มการแพร่ ระบาดและการเปิ ดประเทศ รวมทั้ งการเร่ งกระจายวั คซี น
ส่ งผลให้ ความเสี่ ยงทางเศรษฐกิ จลดลง โดยประมาณการเติ บโตของ GDP ในปี 2564 และปี 2565 อยู่ ที่ร้อยละ
0.7 และร้ อยละ 3.9 ตามล� ำดั บ
อย่ างไรก็ ตาม แนวโน้ มการฟื้ นตั วของประเทศยั งคงเปราะบางและมี ความไม่ แน่ นอน โดยต้ องติ ดตามพั ฒนาการ
ของการแพร่ ระบาดหลั งการเปิ ดประเทศ และความต่ อเนื่ องของแรงสนั บสนุ นจากภาครั ฐ รวมถึ งการส่ งผ่ าน
ต้ นทุ นที่ สูงขึ้ นจากราคาพลั งงานโลก ซึ่ งจะส่ งผลต่ อการฟื้ นตั วของเศรษฐกิ จในระยะต่ อไป ส่ วนของสภาพคล่ อง
ในระบบการเงิ นยั งอยู่ ในระดั บสู ง แต่ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตยั งเป็ นอุ ปสรรคต่ อการกระจายตั วของสิ นเชื่ อ โดยเฉพาะ
ส� ำหรั บธุ รกิ จ SMEs และภาคครั วเรื อน ซึ่ งมาตรการสิ นเชื่ อฟื้ นฟู สามารถช่ วยบรรเทาปั ญหาได้ บางส่ วน
ดั งนั้ น ธนาคารจึ งมี ความระมั ดระวั งในการปล่ อยสิ นเชื่ อใหม่ มากขึ้ น และได้ ออกมาตรการให้ ความช่ วยเหลื อลู กค้ า
ทุ กกลุ่ ม ผ่ านการพั ก ช� ำระหนี้ เงิ นต้ นและดอกเบี้ ย การขยายเวลาผ่ อนช� ำระ เพื่ อ ลดปั ญหาหนี้ เสี ยในอนาคต
ซึ่ งธนาคารได้ ติ ดตามลู กค้ าอย่ างใกล้ ชิ ด แม้ จะสิ้ นสุ ดมาตรการให้ ความช่ วยเหลื อตามนโยบายของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย แต่ ธนาคารยั งคงให้ ความช่ วยเหลื อลู กค้ าเฉพาะรายในกลุ่ มที่ ยั งต้ องเผชิ ญปั ญหา เช่ น ธุ รกิ จ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท่ องเที่ ยว เป็ นต้ น
นอกจากนั้ น ธนาคารยั งได้ ออกผลิ ตภั ณฑ์ “สิ นเชื่ อ SME กล้ าให้ ” ซึ่ งเป็ นสิ นเชื่ อธุ รกิ จเพื่ อผู้ ประกอบการไมโคร
เอสเอ็ มอี ช่ วยลู กค้ าฟื้ นฟู ธุ รกิ จหลั งการแพร่ ระบาดของโควิ ด-19 รวมถึ งขยายธุ รกิ จให้ เติ บโตต่ อไป ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
พั นธกิ จและวิ สัยทั ศน์ ของธนาคารในการเป็ น Micro Finance Bank ในประเทศไทย จากการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ สินเชื่ อ
เพื่ อผู้ ประกอบการรายย่ อย
ขณะเดี ยวกั นธนาคารยั งให้ ความส� ำคั ญในด้ านการพั ฒนาโครงสร้ างส่ วนของการสนั บสนุ น หรื อ 2nd Line of
Defense โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งโครงสร้ างในการควบคุ มคุ ณภาพสิ นเชื่ อ ทั้ งในส่ วนของการปรั บปรุ งนโยบายสิ นเชื่ อ
(Underwriting Policy) โครงสร้ างการติ ดตามหนี้ (Collection) และความเสี่ ยงในด้ านความปลอดภั ยทางไซเบอร์
(Cyber Resilience Framework) ในระดั บมาตรฐานสากล เพื่ อการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ น
ส� ำหรั บแผนการก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงของธนาคารยั งคงมุ่ งเน้ นพั ฒนาและสร้ างความแข็ งแกร่ งให้ กับระบบบริ หาร
ความเสี่ ยงในด้ านต่ างๆ อย่ างเหมาะสมและครอบคลุ มทุ กด้ าน รวมทั้ งตอบสนองต่ อความท้ าทายด้ านคุ ณภาพสิ นเชื่ อ
ความพร้ อมการตั้ งส� ำรองตามมาตรฐานทางบั ญชี ฉบั บใหม่ TFRS9 และแผนธุ รกิ จ ด้ วยการก� ำหนดกลยุ ทธ์ การ
บริ หารให้ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจั ดรู ปแบบองค์ กรภายในกลุ่ มงานบริ หารความเสี่ ยงที่ ครอบคลุ มความเสี่ ยงทุ กด้ าน
ผ่ านคณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึ งการยึ ดหลั กธรรมาภิ บาลที่ ดี
และมี ระบบการรายงานติ ดตามความเสี่ ยง เครื่ องมื อจั ดการ ตลอดจนกระบวนการเพื่ อใช้ ในการบริ หารจั ดการ
ความเสี่ ยงอย่ างเหมาะสม
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ระบบการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้ วยกระบวนการส� ำคั ญ 4 ประการ ดั งนี้
1. การระบุ ความเสี่ ยง (Risk Identification) ภาพรวมของการด� ำเนิ นธุ รกิ จของธนาคารมี ความเสี่ ยงหลั กส� ำคั ญ
ที่ สามารถจ� ำแนกได้ 8 ประเภท คื อ ความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้ านราคา ความเสี่ ยงด้ านการด� ำเนิ นงาน ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวกั บนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบี ยบข้ อบั งคั บ
ของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ความเสี่ ยงจากความไม่ แน่ นอนของสภาวะเศรษฐกิ จ และความเสี่ ยงด้ าน
ความปลอดภั ยทางไซเบอร์
2. การวั ดความเสี่ ยง (Risk Measurement) วิ ธีการและเครื่ องมื อที่ ใช้ วัดความเสี่ ยง ทั้ งในเชิ งคุ ณภาพและเชิ ง
ปริ มาณที่ สอดคล้ องเหมาะสม
3. การติ ดตามและควบคุ มความเสี่ ยง (Risk Monitoring and Control) ธนาคารควบคุ มความเสี่ ยงด้ วยการ
ก� ำหนดความสามารถในการรั บความเสี่ ยง (Risk Tolerance) ที่ เหมาะสม และสอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ ของ
ธนาคาร รวมถึ งการก� ำหนด Trigger เมื่ อถึ งระดั บความเสี่ ยงที่ ใกล้ ถึงเพดานความเสี่ ยง เพื่ อวั ตถุ ประสงค์
ในการก� ำหนดมาตรการลดความเสี่ ยง
4. การรายงานความเสี่ ยง (Risk Reporting) การรายงานความเสี่ ยงจ� ำเป็ นต้ องมี ความสม�่ ำเสมอในการรายงาน
และมี รู ป แบบที่ ผู้ อ่ านสามารถเข้ าใจและน� ำไปต่ อยอดได้ ง่ า ย ธนาคารมี การรายงานความเสี่ ยงในรู ป แบบ
Dashboard ทั้ งในระดั บปฏิ บัติการที่ มีรายละเอี ยดในทุ กมิ ติ และระดั บผู้ บริ หารที่ มีการสรุ ปประเด็ นที่ ครอบคลุ ม
ทุ กด้ าน

2. โครงสร้ างการก� ำกั บดู แลบริ หารความเสี่ ยง
หลั กการส� ำคั ญที่ ธนาคารใช้ ในการบริ หารความเสี่ ยง คื อ การจั ดโครงสร้ างองค์ กร โครงสร้ างคณะกรรมการ
ตลอดจนคณะกรรมการชุ ดย่ อยต่ างๆ เพื่ อสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการท� ำงานและเอื้ อต่ อการบริ หารความเสี่ ยง
ภายใต้ เป้ าหมายการขั บเคลื่ อนให้ ธุรกิ จสามารถเติ บโตอย่ างต่ อเนื่ อง และสร้ างผลตอบแทนอย่ างมั่ นคงในระยะยาว
โดยก� ำหนดหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ ดั งนี้
คณะกรรมการธนาคาร
ท� ำหน้ าที่ พิ จารณาอนุ มั ติ นโยบาย กรอบการด� ำ เนิ นการ และมาตรฐานด้ านการบริ ห ารความเสี่ ยงทุ กประเภท
ของธนาคาร พร้ อมก� ำหนดกรอบความเสี่ ยง ขอบเขตความเสี่ ยง ตลอดจนดู แลให้ มีระบบและกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่ เหมาะสม รวมถึ งมี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยก� ำหนด
คณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยง
ท� ำหน้ าที่ ให้ ค�ำแนะน� ำคณะกรรมการธนาคารเกี่ ยวกั บกรอบการก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงของธนาคาร รวบรวมรายงาน
ฐานะความเสี่ ยง ดู แลให้ ผู้ บริ หารระดั บสู งปฏิ บั ติ ตามนโยบายและกลยุ ทธ์ การบริ หารความเสี่ ยง ภายใต้ ระดั บ
ความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ พร้ อมทั้ งทบทวน สอบทานความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผลของนโยบายและกลยุ ทธ์ การบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยรวม ตลอดจนการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารครอบคลุ มความเสี่ ยงทุ กประเภท รวมถึ งความเสี่ ยง
ที่ เกิ ดขึ้ นใหม่
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ท� ำหน้ าที่ ดูแลและติ ดตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงให้ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ ของธนาคาร ทบทวนนโยบายและ
ระบบบริ หารความเสี่ ยงให้ เพี ยงพอ ตลอดจนวางกรอบการด� ำเนิ นการในการระบุ ประเมิ น ดู แล และติ ดตามระดั บ
ความเสี่ ยงของธนาคารให้ อยู่ ในระดั บที่ เหมาะสม รวมทั้ งมี หน้ าที่ ดูแลและติ ดตามหน่ วยงานภายในที่ มีหน้ าที่ รับผิ ดชอบ
ด� ำเนิ นการทบทวนนโยบายต่ างๆ อย่ างน้ อยปี ละครั้ ง พร้ อมเสนอแนะและแสดงความเห็ น เพื่ อให้ คณะกรรมการ
ธนาคารพิ จารณาอนุ มั ตินโยบายเหล่ านั้ นในล� ำดั บต่ อไป
นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงยั งมี หน้ าที่ ในการดู แลติ ดตามการด� ำเนิ นการของคณะกรรมการ
ชุ ดย่ อย ซึ่ งอยู่ ภายใต้ ความดู แลของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เช่ น คณะกรรมการสิ นเชื่ อ คณะกรรมการ
หลั กประกั น เป็ นต้ น
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คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้ สิน
ท� ำหน้ าที่ ในการบริ หารความเสี่ ยงจากความเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง และ
จั ดการสภาพคล่ องส่ วนเกิ นของธนาคารให้ มีประสิ ทธิ ภาพและสร้ างผลตอบแทนสู งสุ ด รวมถึ งปฏิ บัติหน้ าที่ ที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในการดู แลความเสี่ ยงเฉพาะด้ านที่ เกี่ ยวข้ องกั บราคา ผ่ านอนุ กรรมการ
ด้ านราคา
คณะกรรมการตรวจสอบ
ท� ำหน้ าที่ สอบทานประสิ ทธิ ภาพและความเพี ยงพอของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ระบบควบคุ มภายใน ตรวจสอบ
ภายใน กระบวนการด� ำเนิ นงานและระบบรายงานทางการเงิ น เพื่ อให้ ได้ ตามมาตรฐานและระเบี ยบปฏิ บั ติ ตาม
กฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกั บธุ รกิ จสถาบั นการเงิ น
คณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ท� ำหน้ าที่ ก� ำกั บดู แลการด� ำเนิ นงานและบริ ห ารความเสี่ ยงให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุ ทธ์ แผนงาน กฎเกณฑ์
ที่ เกี่ ยวข้ อง ด้ วยอ� ำนาจอนุ มั ติ ที่ ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร อาทิ อ� ำนาจการอนุ มั ติ ค่ าใช้ จ่ าย
อ� ำนาจตั ดสิ นใจที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ หารงานของธนาคาร โดยคณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หารยั งมี หน้ าที่ เสนอแนะและ
ให้ ความเห็ นเกี่ ยวกั บนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อให้ คณะกรรมการธนาคารพิ จารณาอนุ มั ติ

3. การบริ หารความเสี่ ยงและปั จจั ยความเสี่ ยงที่ ส�ำคั ญ
ความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการก� ำหนดแผนกลยุ ทธ์ แผนการด� ำเนิ นงาน และการน� ำไปปฏิ บั ติ ไม่ เหมาะสมหรื อ
ไม่ สอดคล้ องกั บปั จจั ยภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอก อั นส่ งผลกระทบต่ อรายได้ เงิ นกองทุ น หรื อการด� ำรงอยู่
ของกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคาร
ส� ำหรั บการน� ำกรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ มาใช้ ในกระบวนการจั ดท� ำแผนกลยุ ทธ์ มี 4 องค์ ประกอบ
ได้ แก่ 1) การจั ดท� ำแผนกลยุ ทธ์ ท้ั งระยะยาวและระยะสั้ น 2) การติ ดตามผลประกอบการเปรี ยบเที ยบกั บแผน
กลยุ ทธ์ ที่วางไว้ 3) การประเมิ นผลในภาพรวมโดยค� ำนึ งถึ งปั จจั ยภายในและภายนอก 4) การปรั บเปลี่ ยนและแก้ ไข
แผนกลยุ ทธ์ เพื่ อให้ สอดคล้ องตามผลประกอบการและสถานการณ์ ล่าสุ ด ตลอดจนรายงานการบริ หารความเสี่ ยง
ด้ านกลยุ ทธ์ เสนอต่ อผู้ บริ หารและคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสร้ างความมั่ นใจในการด� ำเนิ นงานต่ างๆ ให้ เป็ น
ไปตามแผนกลยุ ทธ์ ที่วางไว้
ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต (Credit Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการที่ ลูกค้ าหรือคู่ สัญญาไม่ สามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขและข้ อตกลงตามสั ญญา ซึ่ งอาจเป็ นเพราะ
ลู กหนี้ หรื อคู่ สัญญาประสบปั ญหาทางการเงิ นหรื อจงใจไม่ ปฏิ บัติตามสั ญญา ส่ งผลให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อธนาคาร
โดยความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตครอบคลุ มถึ งผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นทุ กประเภท ทั้ งธุ รกรรมที่ อยู่ บนงบดุ ล (On Balance
Sheet) เช่ น เงิ นให้ กู้ยืม เงิ นเบิ กเกิ นบั ญชี ตั๋ วเงิ น ตลอดจนธุ รกรรมนอกงบดุ ล (Off Balance Sheet) เช่ น หนั งสื อ
สั ญญาค�้ ำประกั นประเภทต่ างๆ เป็ นต้ น
ธนาคารมี ความมุ่ งมั่ นในการรั กษาสมดุ ลระหว่ างการเติ บโตของสิ นเชื่ อและระดั บความเสี่ ยงให้ อยู่ ในระดั บที่ ธนาคาร
ยอมรั บได้ ท่ ามกลางความท้ าทายจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิ จทั้ งภายในและภายนอกประเทศ ส่ งผลให้
ธนาคารได้ เพิ่ มความระมั ดระวั งในการบริ หารความเสี่ ยง พร้ อมทั้ งยั งคงด� ำเนิ นการร่ วมมื อกั บบรรษั ทประกั นสิ นเชื่ อ
อุ ตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.) อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต
ทั้ งนี้ หลั กการบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตที่ ส�ำคั ญของธนาคาร ประกอบด้ วย
• การก� ำหนดให้ กระบวนการด้ านสิ นเชื่ อมี การถ่ วงดุ ลอ� ำนาจ (Check and Balance) โดยจั ดโครงสร้ างองค์ กร
ด้ านการตลาด การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยง และผู้ มีอ�ำนาจอนุ มั ติสินเชื่ อ ให้ แยกออกจากกั นอย่ างชั ดเจน
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

•
•
•

การก� ำหนดระดั บอ� ำนาจอนุ มั ติ ให้ เป็ นไปตามระดั บความเสี่ ยง (Risk-based Authority)
การก� ำหนดหลั กเกณฑ์ เพื่ อใช้ เป็ นมาตรฐานในการอ� ำนวยสิ นเชื่ อภายใต้ กรอบโครงการ (Product
Programme) ซึ่ งครอบคลุ มถึ งคุ ณสมบั ติลูกค้ าเป้ าหมาย เงื่ อนไข วงเงิ น หลั กประกั น เป็ นต้ น
การก� ำหนดนโยบายในการรั บหลั กประกั น โดยแบ่ งกลุ่ มทรั พย์ สินที่ จะรั บเป็ นหลั กประกั น สภาพคล่ อง และอั ตรา
การรั บหลั กประกั นที่ เหมาะสม

การบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต - การรายงาน
หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตรั บผิ ดชอบการน� ำเสนอรายงาน Risk Dashboard ต่ อคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ยงและคณะกรรมการธนาคารอย่ างสม�่ ำเสมอ โดยรายงานดั งกล่ าวจะก� ำ หนดตั วชี้ วั ด (Risk
Indicators) ที่ ส�ำคั ญ และมี การก� ำหนดจุ ด Trigger ในแต่ ละตั วชี้ วัด พร้ อมทั้ งมี การก� ำหนดแผน Action Plan เมื่ อ
ตั วชี้ วัดตั วใดตั วหนึ่ งถึ งจุ ด Trigger
รายงาน Risk Dashboard จะมี ตัวชี้ วัดที่ บ่งชี้ คุณภาพของสิ นทรั พย์ เช่ น โครงสร้ างและคุ ณภาพของสิ นทรั พย์
การกระจุ กตั วด้ านเครดิ ต ความเพี ยงพอของเงิ นกั นส� ำรองค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ เป็ นต้ น รวมถึ งการรายงาน
ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมื อบริ หารความเสี่ ยง การทดสอบภาวะวิ กฤตความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต (Stress
Test) เพื่ อประเมิ นผลกระทบที่ มีต่อเงิ นกองทุ น เป็ นต้ น
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากธนาคารอาจจะไม่ สามารถช� ำระเงิ นตามภาระผู กพั นเมื่ อถึ งระยะเวลาที่ ก� ำหนด เนื่ องจาก
ไม่ สามารถเปลี่ ยนสิ นทรั พย์ เป็ นเงิ นสดได้ หรื อไม่ สามารถจั ดหาเงิ นทุ นได้ เพี ยงพอ หรื อสามารถจั ดหาเงิ นทุ นได้
แต่ ด้วยต้ นทุ นที่ สูงเกิ นกว่ าที่ จะยอมรั บได้ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่ อรายได้ และเงิ นกองทุ นของธนาคารทั้ งในปั จจุ บัน
และอนาคต
ธนาคารน� ำหลั กเกณฑ์ การด� ำรงสิ นทรั พย์ สภาพคล่ อง เพื่ อรองรั บกระแสเงิ นสดที่ อาจไหลออกในภาวะวิ กฤต
ทั้ ง Liquidity Coverage Ratio (LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) เพื่ อบริ หารความเสี่ ยงด้ าน
สภาพคล่ อง อี กทั้ งธนาคารยั งคงด� ำเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ องในการจั ดท� ำรายงาน Liquidity Risk Dashboard ที่ มี
การก� ำหนดตั วชี้ วัด (Risk Indicator) และจุ ด Trigger ส� ำหรั บการติ ดตามความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ องในแต่ ละ
ตั วชี้ วัด (Risk Indicator) จะมี การจั ดท� ำแผน Action Plan ในกรณี ที่ ตัวชี้ วัดได้ ถึงจุ ด Trigger ด้ วย ซึ่ งรายงาน
ดั งกล่ าวจะน� ำเสนอให้ กับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสิ นทรั พย์ และหนี้ สิน (ALCO) คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หารอย่ างสม�่ ำเสมอ
นอกจากนั้ น นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ องของธนาคารยั งคงมุ่ งเน้ นการลงทุ นในสิ นทรั พย์ ที่มี
คุ ณภาพและการกระจายความเสี่ ยงอย่ างเหมาะสม ทั้ งในส่ วนของสิ นทรั พย์ สภาพคล่ องและแหล่ งเงิ นทุ นในส่ วน
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ธนาคารก� ำหนดให้ มีการจั ดระดั บเตื อนภั ยด้ านสภาพคล่ อง (Management Action
Triggers) เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการส่ งสั ญญาณให้ กับผู้ บริ หาร โดยบริ หารควบคู่ กับระบบเตื อนภั ยล่ วงหน้ า (Early
Warning System) พร้ อมทั้ งได้ จัดให้ มีแผนรองรั บเหตุ ฉุกเฉิ นด้ านสภาพคล่ อง (Contingency Funding Plan)
เพื่ อ ก� ำหนดขั้ นตอนและเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการบริ ห ารเมื่ อเกิ ดภาวะวิ กฤตในตลาด ซึ่ ง ส่ งผลต่ อสภาพคล่ อง
ของธนาคาร
ขณะเดี ยวกั นธนาคารได้ ก�ำหนดให้ มีตัวบ่ งชี้ ความผิ ดปกติ ของสภาพคล่ องทางการเงิ นในระดั บสั ญญาณเตื อนภั ย
และระดั บเพดานความเสี่ ยง โดยก� ำหนดเพดานความเสี่ ยงสภาพคล่ อง (Liquidity Risk Limits) ที่ ครอบคลุ ม
ทั้ งในกรณี สถานการณ์ ปกติ (Behavioral Scenario) และในกรณี สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น (Stress Scenario) เพื่ อ
สะท้ อนสภาวะตลาดและสถานะของธนาคารในปั จจุ บั น รวมทั้ งสามารถควบคุ มความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ องได้ ทัน
ต่ อเหตุ การณ์ ที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
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ยิ่ งไปกว่ านั้ นธนาคารยั งจั ดท� ำแผนรองรั บเหตุ ฉุ กเฉิ นเพื่ อการบริ หารสภาพคล่ อง เพื่ อรองรั บภาวะวิ กฤตจาก
สภาพคล่ องทั่ วไปและภาวะวิ กฤตที่ ไม่ มี สั ญญาณเตื อนภั ยล่ วงหน้ า รวมทั้ งแผนล่ วงหน้ ารองรั บการเสริ มสร้ าง
ความมั่ นคงและแก้ ไขปั ญหา (Recovery Plan) โดยก� ำหนดสมมติ ฐานที่ อาจได้ รับผลกระทบจากการถอนเงิ นฝาก
ของผู้ ฝากเงิ นในระดั บต่ างๆ ก� ำหนดวิ ธีการรองรั บปั ญหาสภาพคล่ อง พร้ อมก� ำหนดรายละเอี ยดการปฏิ บัติงาน
และผู้ รับผิ ดชอบในกรณี เกิ ดภาวะวิ กฤตขึ้ นอย่ างชั ดเจน
ความเสี่ ยงด้ านการเปลี่ ยนแปลงของราคา (Market Risk)
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเคลื่ อนไหวของอั ตราดอกเบี้ ย อั ตราแลกเปลี่ ยน และราคาตราสารในตลาดเงิ นและตลาดทุ น
ที่ มีผลกระทบในทางลบต่ อรายได้ และเงิ นกองทุ นของธนาคาร โดยธนาคารมี ความเสี่ ยงด้ านตลาดจากธุ รกรรม
ในบั ญชี เพื่ อ การธนาคารที่ มาจากการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ยและราคาตราสารในระดั บค่ อนข้ างต�่ ำ
เนื่ องจากธุ รกรรมของธนาคารในฐานะธนาคารเพื่ อรายย่ อยไม่ มีนโยบายในการท� ำธุ รกรรมบั ญชี เพื่ อการค้ า
นอกจากนั้ น สิ นเชื่ อและเงิ นฝากของธนาคารมี การกระจายอายุ ครบก� ำหนดที่ เหมาะสม ในส่ วนของเงิ นลงทุ นส่ วนใหญ่
เป็ นการลงทุ นในตราสารหนี้ รั ฐบาลและรั ฐวิ สาหกิ จ เพื่ อใช้ ในการด� ำรงสภาพคล่ องตามกฎหมาย รวมทั้ งมี การ
บริ หารจั ดการที่ ดีอย่ างใกล้ ชิด
ในการบริ หารความเสี่ ยงด้ านการเปลี่ ยนแปลงของราคา ธนาคารยั งก� ำหนดนโยบายในการท� ำธุ รกรรมในบั ญชี
เพื่ อการธนาคาร รวมทั้ งนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง โดยมี คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้ สิ น (ALCO) และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รั บ ผิ ดชอบในการก� ำหนดนโยบาย
การท� ำธุ รกรรม การบริ หารความเสี่ ยง และติ ดตามดู แลความเสี่ ยงเป็ นรายเดื อนอย่ างสม�่ ำเสมอ โดยมี การควบคุ ม
ความเสี่ ยงด้ วยการก� ำหนดเพดานความเสี่ ยงและระดั บสั ญญาณเตื อนภั ย
ขณะเดี ยวกั นธนาคารได้ จั ดท� ำรายงาน Repricing Gap เพื่ อ ใช้ ในการติ ดตามความเสี่ ยงด้ านอั ตราดอกเบี้ ย
และประเมิ นความอ่ อนไหวต่ อรายได้ ดอกเบี้ ยสุ ทธิ (Net Interest Income Sensitivity) ในระยะเวลา 12 เดื อน
ข้ างหน้ า ภายใต้ สมมติ ฐานการเปลี่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 1 - 2 ของรายการสิ นทรั พย์ และหนี้ สิ น
ทุ กประเภทตามระยะเวลา อี กทั้ งยั งมี การจ� ำลองสถานการณ์ การปรั บเพิ่ มหรื อลดอั ตราดอกเบี้ ย เพื่ อบริ หารรายได้
ดอกเบี้ ยสุ ทธิ ให้ มีเสถี ยรภาพ ไม่ ว่าทิ ศทางดอกเบี้ ยจะเพิ่ มขึ้ นหรื อลดลง
ความเสี่ ยงด้ านการด� ำเนิ นงาน (Operation Risk)
ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดความเสี ยหายอั นเนื่ องมาจากความไม่ เพี ยงพอ หรื อความบกพร่ องของกระบวนการปฏิ บัติงาน
ภายใน บุ คลากร ระบบงานหรื อระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และเหตุ การณ์ หรื อปั จจั ยภายนอก ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบ
ต่ อรายได้ จากการด� ำเนิ นงานและเงิ นกองทุ นของธนาคาร รวมถึ งความเสี่ ยงด้ านกฎหมาย เช่ น ความเสี่ ยงต่ อการ
ถู กฟ้ องร้ องหรื อถู กด� ำเนิ นคดี ตามกฎหมาย ถู กทางการเปรี ยบเที ยบปรั บ เป็ นต้ น
ธนาคารด� ำเนิ นแผนงานในการปรั บปรุ งกระบวนการท� ำงาน การน� ำระบบงานมาใช้ ในการบริ หารจั ดการข้ อมู ล
องค์ กร (Data Governance) การบริ หารจั ดการความเสี่ ยงด้ านข้ อมู ล (Data Risk Management) และการ
บริ หารจั ดการข้ อมู ลส่ วนบุ คคลให้ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล โดยมี การจ้ างที่ ปรึ กษาที่ มีความรู้
ความสามารถโดยตรงเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมให้ กับธนาคาร
นอกจากนั้ น ธนาคารยั งคงด� ำเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ องในการจั ดท� ำรายงาน Operation Risk Dashboard เช่ นเดี ยวกั บ
รายงานความเสี่ ยงด้ านอื่ นๆ ซึ่ งรายงานดั งกล่ าวมี การน� ำเสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
คณะกรรมการบริ หารอย่ างสม�่ ำเสมอ พร้ อมทั้ งยั งก� ำหนดแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการด้ วย
เครื่ องมื อต่ างๆ ดั งนี้
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

•

•

•

การประเมิ นความเสี่ ยงและการควบคุ มด้ วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) เป็ น
เครื่ องมื อที่ ให้ ทุกหน่ วยงานน� ำไปใช้ ในการระบุ ประเมิ นความเสี่ ยง และประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการควบคุ ม
ความเสี่ ยงของตนเอง เพื่ อให้ มีการก� ำหนดมาตรการควบคุ มความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและเพี ยงพอภายในหน่ วยงาน
การจั ดท� ำดั ชนี ชี้วัดความเสี่ ยง (Key Risk Indicators: KRIs) เป็ นเครื่ องมื อที่ ให้ ทุกหน่ วยงานใช้ ในการติ ดตาม
ความเสี่ ยง (Risk Monitoring) และรายงานความเสี่ ยง (Risk Reporting) โดย KRIs จะท� ำหน้ าที่ เป็ นสั ญญาณ
เตื อนภั ยล่ วงหน้ า (Early Warning Signal) ที่ จะช่ วยให้ หน่ วยงานทราบถึ งระดั บความเสี่ ยงที่ มีอยู่ ในช่ วงเวลาหนึ่ ง
โดยอาศั ยตั วชี้ วัดที่ หน่ วยงานก� ำหนดขึ้ น ซึ่ งจะน� ำไปสู่ การค้ นหาสาเหตุ เพื่ อป้ องกั น และ/หรื อแก้ ไข รวมถึ ง
ชี้ โอกาสที่ จะเกิ ดความเสี่ ยงในอนาคต เพื่ อให้ ธนาคารสามารถปรั บตั วและป้ องกั นความเสี่ ยงได้ ก่ อนที่ ความเสี่ ยง
เหล่ านั้ นจะเกิ ดขึ้ นจริ งและส่ งผลเสี ยต่ อธนาคาร
การจั ดการข้ อมู ลความเสี ยหายและเหตุ การณ์ ผิ ดปกติ ที่เกิ ดจากความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการ (Incident and
Loss Management: ILM) โดยการก� ำกั บดู แล ติ ดตาม ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ หน่ วยงานต่ างๆ รายงาน
ความเสี ยหายและเหตุ การณ์ ผิ ดปกติ ที่ เกิ ดจากความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การให้ เป็ นไปตามขั้ นตอนที่ ก� ำ หนด
อย่ างถู กต้ อง ครบถ้ วน และทั นเวลา ซึ่ งจะสามารถลดผลกระทบจากความเสี ยหายที่ มีต่อการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
ของธนาคาร รวมทั้ งมี การน� ำข้ อมู ลจากการรายงานมาใช้ ในการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น

การบริ หารความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการยั งคงครอบคลุ มถึ งความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากปั จจั ยภายนอกที่ ธนาคารไม่ สามารถ
ควบคุ มได้ ธนาคารมี การจั ดท� ำแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง (BCP) ให้ ครอบคลุ มทั้ งในส่ วนของ
ส� ำนั กงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร รวมทั้ งมี การทบทวนปรั บปรุ งแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ สามารถรองรั บเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ นต่ างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในหลายรู ปแบบและมี ระดั บ
ความรุ นแรงที่ เพิ่ มมากขึ้ น
ตลอดจนมี การก� ำหนดศู นย์ ปฏิ บัติงานส� ำรองเพิ่ มขึ้ น เพื่ อความคล่ องตั วในการบริ หารจั ดการและสร้ างความมั่ นใจ
ในความสามารถให้ บริ การลู กค้ าหรื อคู่ ค้ าของธนาคารได้ อย่ างต่ อเนื่ องในกรณี เกิ ดเหตุ ฉุ กเฉิ น หรื ออย่ างน้ อย
สามารถด� ำเนิ นการได้ ใกล้ เคี ยงกั บภาวะปกติ หรื อกลั บสู่ การด� ำเนิ นการปกติ ภายในเวลาที่ เหมาะสม ซึ่ งธนาคาร
ได้ มีการทดสอบและทบทวนแผนดั งกล่ าวอย่ างสม�่ ำเสมอ เพื่ อให้ น�ำไปใช้ ปฏิ บัติ ได้ จริ งและมี ประสิ ทธิ ภาพ
ความเสี่ ยงด้ านการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
ความเสี่ ยงอั นเนื่ องมาจากการปฏิ บั ติ ที่ ไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบั งคั บ มาตรฐาน และแนวปฏิ บั ติ
ที่ บังคั บใช้ กับธุ รกรรมต่ างๆ ของธนาคาร ซึ่ งอาจท� ำให้ เกิ ดความเสี ยหายทางการเงิ น ความเสี ยหายต่ อชื่ อเสี ยง
หรื อการถู กทางการเข้ าแทรกแซง
ธนาคารมี หน้ าที่ ต้องปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ของทางการและหน่ วยงานก� ำกั บดู แล อาทิ พระราชบั ญญั ติ
ธุ รกิ จสถาบั นการเงิ น พระราชบั ญญั ติหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ พระราชบั ญญั ติป้องกั นและปราบปราม
การฟอกเงิ น พระราชบั ญญั ติป้องกั นและปราบปรามการสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและการแพร่ ขยาย
อาวุ ธที่ มี อานุ ภาพท� ำลายล้ างสู ง พระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล รวมถึ งประกาศและกฎเกณฑ์
ที่ เกี่ ยวข้ อง
ธนาคารมี หน่ วยงานก� ำกั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการให้ ค� ำแนะน� ำ ค� ำปรึ กษา เกี่ ยวกั บ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และพั ฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงด้ านการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่ งรวมถึ งการระบุ และ
ประเมิ นความเสี่ ยง และการสอบทานการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ โดยมี การรายงานผลต่ อผู้ บริ หาร
และคณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยงอย่ างสม�่ ำเสมอ
ความเสี่ ยงด้ านความไม่ แน่ นอนของสภาวะเศรษฐกิ จ (Economy Risk)
แนวโน้ มการฟื้ นตั วของเศรษฐกิ จไทยยั งเปราะบางและมี ความไม่ แน่ นอน ส่ งผลให้ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตยั งเป็ น
อุ ปสรรคต่ อการกระจายตั วของสิ นเชื่ อ โดยเฉพาะส� ำหรั บธุ รกิ จ SMEs และภาคครั วเรื อน
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ส� ำหรั บแผนก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงของธนาคารยั งคงมุ่ งเน้ นพั ฒนาและสร้ างความแข็ งแกร่ งให้ กับระบบบริ หาร
ความเสี่ ยงในด้ านต่ างๆ อย่ างเหมาะสมและครอบคลุ มทุ กด้ าน รวมทั้ งตอบสนองต่ อความท้ าทายของคุ ณภาพ
สิ นเชื่ อและแผนธุ รกิ จ ในการบริ หารความเสี่ ยงดั งกล่ าวธนาคารได้ ด�ำเนิ นการสอบทานคุ ณภาพสิ นเชื่ อของลู กค้ า
ทั้ งในระดั บรายลู กค้ า รายอุ ตสาหกรรม และรายพอร์ ตโฟลิ โอ เพื่ อให้ สามารถเจาะจงลู กค้ าเฉพาะบุ คคลที่ มีแนวโน้ ม
ได้ รับผลกระทบหรื อไม่ สามารถจั ดการกั บผลกระทบทางเศรษฐกิ จได้ โดยธนาคารสามารถหามาตรการในการ
ช่ วยเหลื อได้ ทันท่ วงที
ขณะเดี ยวกั นในภาพรวมธนาคารยั งได้ ด�ำเนิ นการทดสอบความสามารถในการจั ดการผลกระทบในสภาวะวิ กฤต
(Stress Test) เพื่ อ ให้ ทราบถึ งความแข็ งแกร่ ง ของระดั บเงิ นทุ น ระดั บเงิ นส� ำรองค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ ซึ่ ง
กระบวนการดั งกล่ าวถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการทดสอบที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก� ำหนดให้ ธนาคาร
ต้ องปฏิ บัติตาม
ความเสี่ ยงด้ านไซเบอร์ (Cyber Risk)
ภั ยคุ กคามที่ มาพร้ อมกั บความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่ตอบสนองได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่ านเครื อข่ ายอิ เล็ กทรอนิ กส์
ที่ มีความซั บซ้ อนและหลากหลาย ซึ่ งปรากฏการณ์ ดังกล่ าวได้ รับแรงหนุ นจากพฤติ กรรมผู้ บริ โภคที่ มีความต้ องการ
เข้ าถึ งเทคโนโลยี อย่ างไม่ มี ข้ อจ� ำกั ด ด้ วยวิ ธี การหรื อเทคโนโลยี ที่ หลากหลาย เช่ น Mobile Application,
Omni-channel เป็ นต้ น ยิ่ งช่ องทางมากขึ้ น ยิ่ งเกิ ดช่ องโหว่ และความไม่ ปลอดภั ยทางไซเบอร์ เพิ่ มขึ้ นเป็ นเงาตามตั ว
ส� ำหรั บแผนการก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงด้ านไซเบอร์ คื อ การน� ำ Cyber Resilience Management Framework
ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยก� ำหนดมาปรั บใช้ กับธนาคาร ประกอบด้ วย
1. การก� ำหนดแนวนโยบาย (Governance) เพื่ อก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงด้ านไซเบอร์ รวมถึ งการก� ำกั บการปฏิ บัติ
ตามกฎหมายและหลั กเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง และการสร้ าง Risk Awareness
2. การประเมิ นความเสี่ ยง (Risk Identification) ทั้ งในส่ วนของฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และข้ อมู ล Database
ซึ่ งจะประเมิ นความเสี่ ยงในทุ กช่ วงเวลา แม้ แต่ ในกรณี ที่ หมดอายุ การใช้ งานแล้ ว (End of Life or End of
Support) มี การก� ำหนดแนวทางการบริ หารจั ดการความเสี่ ยง การทบทวน ติ ดตาม และรายงานความเสี่ ยง
อย่ างเพี ยงพอ เหมาะสมตามระดั บความเสี่ ยง
3. การป้ องกั นและการตรวจสอบ (Protect & Detection) ทั้ งโครงสร้ า งสถาปั ตยกรรม เครื่ อ งมื อต่ างๆ
การตรวจสอบในกระบวนการพั ฒนาโปรแกรม หรื อการบริ หารจั ดการเปลี่ ยนแปลง ก่ อนการน� ำเทคโนโลยี
หรื อเครื่ องมื อใหม่ มาใช้ การตรวจหาหรื อตรวจจั บพฤติ กรรมผิ ดปกติ และการแจ้ งเตื อนภั ย
4. การตอบสนองและแผนฟื้ นฟู (Response & Recovery) มี แผนการรั บมื อและการตอบสนองต่ อเหตุ การณ์
ผิ ดปกติ ทางไซเบอร์ การซั กซ้ อมรั บมื อ เพื่ อให้ สามารถบริ หารจั ดการเมื่ อเกิ ดเหตุ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
5. การจั ดการความเสี่ ยงจากการใช้ บริ การ การเชื่ อมต่ อ หรื อการเข้ าถึ งข้ อมู ลจากบุ คคลภายนอก (Third Party
Risk Management) โดยมี การขยายขอบเขต Cyber Resilience Framework ให้ ครอบคลุ มส่ วนที่ มีการ
เชื่ อมต่ อกั บบุ คคลภายนอกหรื อระบบงานส� ำคั ญ เพื่ อป้ องกั นการบุ กรุ กจากจุ ดที่ มีการเชื่ อมต่ ออย่ างรั ดกุ ม

4. การด� ำรงเงิ นกองทุ น
ธนาคารให้ ความส� ำคั ญกั บการบริ หารความเสี่ ยงและการบริ หารเงิ นกองทุ น เพื่ อให้ มี ระดั บเงิ นกองทุ นที่ มี
ความเหมาะสม เพี ยงพอที่ จะสนั บสนุ นกลยุ ทธ์ ทางธุ รกิ จและการขยายธุ รกิ จ รวมทั้ งเพื่ อปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ์ ของ
ทางการ โดยธนาคารมี การประเมิ นความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นอย่ างสม�่ ำเสมอ ภายใต้ สถานการณ์ สมมติ ต่างๆ
ทั้ งในภาวะปกติ และภาวะวิ กฤต เพื่ อประกอบการวางแผนการด� ำเนิ นงานด้ านเงิ นกองทุ นตามความเหมาะสม
นอกจากนั้ น ธนาคารมี กระบวนการบริ หารเงิ นกองทุ นที่ สอดคล้ องกั บแผนกลยุ ทธ์ และแผนธุ รกิ จของธนาคาร
รวมทั้ งมี กระบวนการประเมิ น ติ ดตาม และรายงานความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นอย่ างสม�่ ำเสมอต่ อคณะกรรมการ
ชุ ดต่ างๆ เพื่ อให้ การบริ หารจั ดการเงิ นกองทุ นเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ

66

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

ตารางที่ 1 เงิ นกองทุ นและอั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยง

31 ธั นวาคม 2564

31 ธั นวาคม 2563

เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1

9,745.25

7,235.91

เงิ นกองทุ นชั้ นที่ 2

836.91

621.95

เงิ นกองทุ นทั้ งสิ้ น

10,582.16

7,857.86

13.32

13.21

(ล้ านบาท)

อั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นทั้ งสิ้ นต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยง (%)

ภายใต้ หลั กเกณฑ์ Basel III ธนาคารแห่ งประเทศไทยก� ำหนดให้ ธนาคารต้ องด� ำรงเงิ นกองทุ นขั้ นต�่ ำตามหลั กเกณฑ์
ของ Basel III Pillar 1 เพื่ อรองรั บสิ นทรั พย์ เสี่ ยง 3 ประเภท ได้ แก่ ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ความเสี่ ยงด้ านตลาด
และความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การ ซึ่ ง ต้ องด� ำรงอั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นทั้ งสิ้ นร้ อ ยละ 11 ประกอบด้ วย การด� ำรง
เงิ นกองทุ นขั้ นต�่ ำร้ อยละ 8.5 และการด� ำรงเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ ม เพื่ อรองรั บผลขาดทุ นในภาวะวิ กฤต
(Conservation Buffer) เพิ่ มเติ มอี กร้ อยละ 2.5 โดย ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี อัตราส่ วนเงิ นกองทุ น
ทั้ งสิ้ นต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยงเท่ ากั บร้ อยละ 13.32 ซึ่ งสู งกว่ าอั ตราส่ วนเงิ นกองทุ นขั้ นต�่ ำที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย
ก� ำหนดไว้
นอกจากการด� ำรงเงิ นกองทุ นที่ เพี ยงพอแล้ ว ธนาคารยั งคงเสริ มความแข็ งแกร่ งทางการเงิ นจากนโยบายกั น
เงิ นส� ำรองจากการบริ หารจั ดการ (Management Overlay) เพื่ อรองรั บสถานการณ์ ที่ ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จ
ไทย ซึ่ งรวมถึ งสถานการณ์ โควิ ด-19 เพิ่ มเติ มจากเงิ นส� ำรองที่ ค� ำนวณตามแบบจ� ำลองผลขาดทุ นด้ านเครดิ ต
ที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ น (Expected Credit Loss Model) ด้ วย ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี เงิ นส� ำรอง
ส่ วนเกิ นจากการบริ หารจั ดการรวมทั้ งสิ้ น 1,339.7 ล้ านบาท
ตารางที่ 2 เงิ นส� ำรองตามเกณฑ์ และส� ำรองส่ วนเกิ น

31 ธั นวาคม 2564

31 ธั นวาคม 2563

เงิ นส� ำรองตามเกณฑ์

4,338.6

2,713.9

เงิ นส� ำรองส่ วนเกิ น

1,339.7

894.7

รวม เงิ นส� ำรองทั้ งสิ้ น

5,678.3

3,608.6

(ล้ านบาท)

รายงานประจ� ำปี 2564
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รายงานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้ วย นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส (กรรมการอิ สระ)
เป็ นประธานกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทน Mr. Stephen Tirador Briones (กรรมการอิ สระ) และ
Mr. Gaurav Malik (กรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ ห าร) เพื่ อ สนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการธนาคาร
ตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทย กฎระเบี ยบทางการ และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทนมี การประชุ มรวมทั้ งสิ้ น 3 ครั้ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ หน้ าที่
ตามขอบเขตความรั บผิ ดชอบที่ ก�ำหนด สรุ ปสาระส� ำคั ญได้ ดังนี้
ด้ านการสรรหา
1) พิ จารณากลั่ นกรองรายชื่ อผู้ จะด� ำรงต� ำแหน่ งกรรมการธนาคาร เพื่ อแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระประจ� ำปี
และเสนอคณะกรรมการธนาคารพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบก่ อนที่ จะขออนุ ญาตต่ อธนาคารแห่ งประเทศไทย
2) พิ จารณากลั่ นกรองรายชื่ อผู้ จะด� ำรงต� ำแหน่ งกรรมการธนาคาร เพื่ อแทนต� ำแหน่ งกรรมการที่ ว่างอยู่ และ
เสนอคณะกรรมการธนาคารพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบก่ อนที่ จะขออนุ ญาตต่ อธนาคารแห่ งประเทศไทย
3) พิ จารณาการสรรหาบุ คลากรเพื่ อด� ำรงต� ำแหน่ งผู้ บริ หาร ระดั บผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ หรื อชื่ อต� ำแหน่ งอื่ น
ที่ มีระดั บเที ยบเท่ า โดยพิ จารณาจากคุ ณสมบั ติ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ รวมทั้ งพิ จารณา
ความเหมาะสมของอั ตราผลตอบแทนให้ เหมาะสมกั บงานที่ มอบหมาย และสามารถแข่ งขั นกั บอุ ตสาหกรรมได้
ด้ านการพิ จารณาค่ าตอบแทน
1) พิ จารณาน� ำเสนอค่ าตอบแทนที่ เป็ นธรรม สอดคล้ องกั บหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ ผลประกอบการหรื อสถานะ
ทางการเงิ นของธนาคาร และเป็ นไปตามหลั กการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี ให้ กั บคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุ ดย่ อยที่ คณะกรรมการธนาคารแต่ งตั้ ง ก่ อนเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคารและที่ ประชุ ม
ผู้ ถือหุ้ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ
2) พิ จารณาแนวทางการจ่ ายผลตอบแทน ( โบนั ส) ประจ� ำปี 2563 (ซึ่ งมี การจ่ ายในปี 2564) แก่ พนั กงาน
โดยก� ำหนดให้ พิจารณาจาก Corporate KPIs เป็ นหลั ก เพื่ อน� ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิ จารณาอนุ มั ติ
3) พิ จารณาแนวทางประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานและการจ่ ายผลตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร กรรมการ
ผู้ จัดการ และกรรมการที่ มีอ�ำนาจจั ดการ ประจ� ำปี 2563 (ซึ่ งมี การจ่ ายในปี 2564) เพื่ อน� ำเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิ จารณาอนุ มั ติ
ด้ านอื่ นๆ
• พิ จารณา กลั่ นกรอง และให้ ค�ำแนะน� ำแนวทางการปรั บโครงสร้ างองค์ กร เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ องค์ กร
• พิ จารณากลั่ นกรองกรรมการธนาคาร เพื่ อท� ำหน้ าที่ เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ ของธนาคาร

นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส
ประธานกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทน
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โครงสร้างการถือหุ้น

จ� ำนวนทุ นจดทะเบี ยนและทุ นช� ำระแล้ ว
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 ธนาคารมี ทุนจดทะเบี ยนจ� ำนวน 5,903,750,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ้ นสามั ญจ� ำนวน 590,375,000 หุ้ น มู ลค่ า
ที่ ตราไว้ หุ้ นละ 10 บาท โดยเป็ นทุ นจดทะเบี ยนช� ำระแล้ วจ� ำนวน 5,000,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ้ นสามั ญจ� ำนวน 500,000,000 หุ้ น
หุ้ นกู้ ด้อยสิ ทธิ
ธนาคารได้ มีการออกและเสนอขาย “ตราสารด้ อยสิ ทธิ เพื่ อนั บเป็ นเงิ นกองทุ นประเภทที่ 1 ของ ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด
(มหาชน) ครั้ งที่ 1/2564 ซึ่ งผู้ ออกตราสารเงิ นกองทุ นมี สิทธิ ไถ่ ถอนก่ อนก� ำหนด และมี ข้อก� ำหนดให้ สามารถตั ดเป็ นหนี้ สู ญ (ทั้ งจ� ำนวน
หรื อ บางส่ วน) เมื่ อทางการตั ดสิ นใจจะเข้ าช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ ผู้ ออกตราสารเงิ นกองทุ น หรื อ เมื่ อผู้ ออกตราสารเงิ นกองทุ น
มี อัตราส่ วนเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1 ที่ เป็ นส่ วนของเจ้ าของต่ อสิ นทรั พย์ เสี่ ยงทั้ งสิ้ น (CET 1 Ratio) ต�่ ำกว่ าอั ตราที่ ผู้ออกตราสารเงิ นกองทุ น
ก� ำหนดเอาไว้ ” จ� ำนวน 1,150,000 หน่ วย มู ลค่ าที่ ตราไว้ หน่ วยละ 1,000 บาท วงเงิ นรวม 1,150 ล้ านบาท เพื่ อนั บเป็ นเงิ นกองทุ นชั้ นที่ 1
ของธนาคารไทยเครดิ ต โดยเสนอขายหุ้ นกู้ ด้อยสิ ทธิ เฉพาะต่ อผู้ ลงทุ นโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่ งมี จ�ำนวนไม่ เกิ น 10 ราย ตามหลั กเกณฑ์ ของ
การเสนอขายโดยเฉพาะเจาะจงที่ ระบุ ในประกาศคณะกรรมการก� ำกั บตลาดทุ น ที่ ทจ. 16/2557 เรื่ อง การเสนอขายตราสารทางการเงิ น
ประเภทด้ อยสิ ทธิ เพื่ อนั บเป็ นเงิ นกองทุ นของธนาคารพาณิ ชย์ ลงวั นที่ 16 มิ ถุนายน 2557 (ฉบั บประมวล) ตามรายละเอี ยดในข้ อก� ำหนด
ว่ าด้ วยสิ ทธิ และหน้ าที่ ของผู้ ออกตราสารและผู้ ถือตราสาร
ใบส� ำคั ญแสดงสิ ทธิ
ธนาคารมี การออกใบส� ำคั ญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นของธนาคาร จ� ำนวน 90,375,000 หน่ วย
นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผล
การจ่ ายเงิ นปั นผลของธนาคารต้ องเป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย และตามที่ กฎหมายและข้ อบั งคั บธนาคารไทยเครดิ ต
เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ก� ำหนดเรื่ องการจ่ ายเงิ นปั นผลของธนาคารไว้ ดั งนี้
“ข้ อ 48. การจ่ ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่ นนอกจากเงิ นก� ำไรจะกระท� ำมิ ได้ ในกรณี ที่บริ ษัทยั งมี ยอดขาดทุ นสะสมอยู่ ห้ ามจ่ ายเงิ นปั นผล
เงิ นก� ำไรส่ วนที่ เหลื อจากการจ่ ายเงิ นปั นผลให้ จัดสรรเงิ นส� ำรองต่ างๆ ได้ ตามแต่ คณะกรรมการจะเห็ นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ าย
เงิ นปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผู้ถือหุ้ นได้ เป็ นครั้ งคราว เมื่ อเห็ นว่ าบริ ษัทมี ก�ำไรสมควรพอที่ จะท� ำเช่ นนั้ น และเมื่ อได้ จ่ายปั นผลแล้ วให้ รายงาน
ให้ ที่ประชุ มทราบในคราวต่ อไป
การจ่ ายเงิ นปั นผลนั้ นให้ กระท� ำภายใน 1 (หนึ่ ง) เดื อน นั บแต่ วันที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นหรื อคณะกรรมการลงมติ โดยให้ แจ้ งเป็ นหนั งสื อไปยั ง
ผู้ ถือหุ้ นและให้ โฆษณาค� ำบอกกล่ าวการจ่ ายเงิ นปั นผลนั้ นในหนั งสื อพิ มพ์ ด้วย”
นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทย่ อย
การจ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นไปตามข้ อบั งคั บของ บริ ษัท ไทยไมโคร ดิ จิทั ล โซลู ชั่นส์ จ� ำกั ด ดั งนี้
“ข้ อ 18. การจ่ ายเงิ นปั นผลทุ กคราว บริ ษัทต้ องจั ดสรรเงิ นไว้ เป็ นส� ำรองอย่ างน้ อยหนึ่ งในยี่ สิบของเงิ นก� ำไรสุ ทธิ ซ่ึ งบริ ษัทท� ำมาหาได้ จาก
กิ จการของบริ ษัท จนกว่ าทุ นส� ำรองนั้ นจะมี จ�ำนวนถึ งหนึ่ งในสิ บของจ� ำนวนทุ นของบริ ษัทหรื อมากกว่ านั้ น”
ผูุ้ ถือหุ้ นรายใหญ่
รายชื่ อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ของธนาคาร 6 ล� ำดั บแรก
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 มี ดังนี้
รายชื่ อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่

ร้ อยละ

1. บริ ษัท วี เอ็ น บี โฮลดิ้ ง จ� ำกั ด

59.97

2. OCA Investment Holdings I Pte. Ltd.

25.00

3. บริ ษัท ไทยประกั นชี วิต จ� ำกั ด (มหาชน)

11.83

4. นายวี รเวท ไชยวรรณ

2.36

5. นางมิ จิตรา กุ นารา

0.83

6. บริ ษัท นครปฐมการเคหะ จ� ำกั ด

0.01

รายงานประจ� ำปี 2564
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โครงสร้ างคณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคารมี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบสู งสุ ดในการบริ หาร
กิ จการธนาคาร ภายใต้ ข้อก� ำหนดตามข้ อบั งคั บธนาคาร นโยบาย
ธนาคาร และหลั กเกณฑ์ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมถึ ง
หน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้ อง

1. คณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารมี นายวานิ ช ไชยวรรณ เป็ นที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ
ธนาคาร ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564 คณะกรรมการธนาคาร
ประกอบด้ วย กรรมการจ� ำนวน 9 ท่ าน ดั งรายชื่ อต่ อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ พิเศษกิ ติพงศ์
ประธานกรรมการ
อุ รพี พัฒนพงศ์
2. นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ
กรรมการอิ สระ
3. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส
กรรมการอิ สระ
4. นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส
กรรมการอิ สระ
5. นายศุ ภชั ย สุ ขะนิ นทร์
กรรมการอิ สระ
6. นายกั วราฟ มาลิ ค
กรรมการ
7. นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย
กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
8. นายวิ ญญู ไชยวรรณ
กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
9. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
นางสาวพั ฒนจิ ตต์ วรพิ สิษฐ์
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
ในฐานะตั วแทนของผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการของธนาคารมี อ�ำนาจ
และหน้ าที่ ตามข้ อบั งคั บของธนาคารข้ อ 31 และตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ องธรรมาภิ บาลของสถาบั นการเงิ น ซึ่ ง
แบ่ งหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่
ส่ วนที่ เป็ นหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบหลั ก และหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
เฉพาะ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบหลั กของคณะกรรมการธนาคาร
1. ก� ำหนดนโยบายการด� ำเนิ นงานของธนาคาร ติ ดตามฐานะและ
ผลการด� ำเนิ นงานอย่ างใกล้ ชิด โดยจั ดให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ปฏิ บัติงาน
น� ำข้ อมู ลส� ำคั ญเกี่ ยวกั บฐานะและการด� ำเนิ นงานของธนาคาร
ทุ กด้ าน เสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการธนาคารอย่ าง
สม�่ ำเสมอ
2. ก� ำหนดขอบเขตการมอบอ� ำนาจแก่ กรรมการ อนุ กรรมการ และ
เจ้ าหน้ าที่ ธนาคารระดั บต่ างๆ ในเรื่ อ งเกี่ ยวกั บการควบคุ ม
ภายใน การพิ จารณาสิ นเชื่ อ การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยง การก่ อ
ภาระผู กพั น การซื้ อขายทรั พย์ สิ น และการท� ำนิ ติ กรรมต่ างๆ
ในระดั บที่ เหมาะสมและรั ดกุ ม เพื่ อป้ องกั นไม่ ให้ เกิ ดความเสี ยหาย
แก่ ธนาคาร ผู้ มีส่วนได้ เสี ย และประชาชน
3. ดู แลให้ ธนาคารมี การปฏิ บั ติ งานอย่ างถู กต้ องตามกฎหมาย
โดยกรรมการผู้ จัดการต้ องน� ำเสนอการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลง
ในประกาศและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งหนั งสื อเวี ยนต่ างๆ
ต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการธนาคารทั นที ที่ ได้ รั บจากทางการ
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และต้ องรายงานเกี่ ยวกั บการกระท� ำความผิ ดในข้ อกฎหมาย
หรื อ ระเบี ยบปฏิ บั ติ ทั้ งปวงเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ธนาคารอย่ างสม�่ ำเสมอ โดยกรรมการต้ องเร่ งหาทางแก้ ไข
มิ ให้ เกิ ดการกระท� ำผิ ดอี กต่ อไป
4. จั ดให้ เจ้ าหน้ าที่ ธนาคารท� ำการวิ เคราะห์ สถานะของลู กหนี้ สินเชื่ อ
และภาระผู กพั นต่ างๆ น� ำเสนอต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการ
ธนาคารอย่ างสม�่ ำเสมอ และกรณี ที่ ลู กหนี้ ประสบปั ญหาต้ อง
ก� ำหนดแนวทางการแก้ ไข รวมทั้ งติ ดตามความคื บหน้ าเป็ นประจ� ำ
5. ติ ดตามผลการตรวจสอบค� ำสั่ งการของธนาคารแห่ งประเทศไทย
และรายงานต่ างๆ ของผู้ สอบบั ญชี ภายนอก ตลอดจนผู้ ตรวจสอบ
กิ จการภายในทุ กครั้ ง รวมถึ งก� ำชั บให้ มีการปฏิ บัติตามค� ำสั่ งการ
หรื อแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดอย่ างเคร่ งครั ด
6. ศึ กษาและท� ำความเข้ าใจในบทบาท หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบในฐานะ
กรรมการ ตามที่ บัญญั ติไว้ ในพระราชบั ญญั ติก�ำหนดแนวความผิ ด
เกี่ ยวกั บห้ างหุ้ นส่ วนจดทะเบี ยน ห้ างหุ้ นส่ วนจ� ำกั ด บริ ษัทจ� ำกั ด
สมาคมและมู ลนิ ธิ พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายแพ่ งพาณิ ชย์
พระราชบั ญญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ� ำกั ด พระราชบั ญญั ติ ธุ ร กิ จ
สถาบั นการเงิ น พ.ศ. 2551 กฎหมาย ประกาศ และหนั งสื อเวี ยน
ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี ใช้ อยู่ ในปั จจุ บั นและในอนาคต
7. ก� ำหนดทิ ศทางและเป้ าหมายเชิ งกลยุ ทธ์ ในภาพรวมของธนาคาร
รวมทั้ งพิ จารณาอนุ มัตินโยบาย กรอบก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงที่ ดี
แผนงาน และงบประมาณของธนาคารตามที่ ฝ่ายจั ดการเสนอ
โดยค� ำนึ งถึ งการด� ำเนิ นธุ รกิ จอย่ างยั่ งยื น
8. ก� ำกั บควบคุ มดู แลให้ มีการบริ หารงานตามนโยบายที่ ก�ำหนดไว้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นไปตามกฎหมาย
วั ตถุ ประสงค์ ข้ อบั งคั บของธนาคาร และมติ ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
9. จั ดให้ มีบทบั ญญั ติเกี่ ยวกั บจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ จริ ยธรรม
ทางธุรกิ จ จริยธรรมของกรรมการ ผู้ บริหารและพนั กงาน เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิ บัติภายในองค์ กร
10. ติ ดตามการด� ำเนิ นกิ จการของธนาคารตลอดเวลา เพื่ อให้ มั่นใจว่ า
กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หารและฝ่ ายจั ดการด� ำเนิ นกิ จการ
ตามกฎหมายและนโยบายที่ วางไว้
11. ดู แลให้ เกิ ดความมั่ นใจว่ า ฝ่ ายจั ดการมี ความสามารถ
ในการจั ดการงานของธนาคาร รวมถึ งมี การแต่ งตั้ งผู้ มีอ�ำนาจ
ในการจั ดการที่ มี คุ ณสมบั ติ เหมาะสม มี แผนการสื บทอด
ต� ำแหน่ งส� ำหรั บผู้ บริ หารระดั บสู ง
12. ดู แลให้ ฝ่ ายจั ดการรายงานเรื่ องส� ำคั ญของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเฉพาะของคณะกรรมการธนาคาร
1. ดู แลให้ ฝ่ายจั ดการก� ำหนดนโยบาย กระบวนการ และควบคุ ม
การบริ หารความเสี่ ยงทุ กประเภท ซึ่ งคณะกรรมการธนาคาร
ต้ องท� ำหน้ าที่ อนุ มัตินโยบาย และทบทวนกลยุ ทธ์ การปฏิ บัติจริ ง
อย่ างสม�่ ำเสมอ
2. พิ จารณาอนุ มั ติ บทบาทหน้ าที่ ของคณะกรรมการชุ ดย่ อย
ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงองค์ ประกอบ ซึ่ งครอบคลุ มถึ ง
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการชุ ดย่ อยต่ างๆ ที่ ได้ แต่ งตั้ งขึ้ น

3. ดู แลให้ ธนาคารก� ำหนดนโยบายเกี่ ยวกั บการให้ สิ นเชื่ อและ
การลงทุ นแก่ บุคคลที่ เกี่ ยวข้ องกั บธนาคาร
4. ดู แลให้ มี กระบวนการในการจั ดส่ งรายงานจากผู้ สอบบั ญชี
ภายนอก และข้ อคิ ดเห็ นจากฝ่ ายจั ดการของธนาคารต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร โดยฝ่ ายจั ดการของธนาคารอาจต้ อง
ชี้ แจงต่ อคณะกรรมการธนาคารหากกระบวนการจั ดส่ งรายงาน
เกิ ดความล่ าช้ ามาก
5. จั ดให้ มี การถ่ วงดุ ลอ� ำนาจของฝ่ ายจั ดการ และ/หรื อผู้ ถื อหุ้ น
รายใหญ่ ให้ อยู่ ในระดั บที่ เหมาะสม โดยให้ ความส� ำคั ญต่ อ
สั ดส่ วนหรือจ� ำนวนกรรมการอิ สระในคณะกรรมการของธนาคาร
6. ดู แลให้ มีกระบวนการจั ดส่ งข้ อมู ล เพื่ อให้ คณะกรรมการธนาคาร
ได้ รับข้ อมู ลจากฝ่ ายจั ดการอย่ างเพี ยงพอส� ำหรั บการปฏิ บัติตาม
อ� ำนาจ หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบได้ อย่ างสมบู รณ์
7. ก� ำหนดอ� ำนาจหน้ าที่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร กรรมการ
ผู้ จัดการ ตลอดจนการออกระเบี ยบ ค� ำสั่ ง คู่ มือการปฏิ บัติงาน
ประกาศ และจั ดท� ำหนั งสื อมอบอ� ำนาจแจ้ งแก่ บุคคลภายนอก
ที่ เกี่ ยวข้ อง
8. ก� ำหนดให้ กรรมการต้ องเข้ าร่ วมประชุ มอย่ างน้ อยที่ สุดร้ อยละ
75 ของจ� ำนวนครั้ งของการประชุ มที่ จัดขึ้ นในแต่ ละปี ในช่ วงที่
กรรมการด� ำรงต� ำแหน่ งอยู่
9. แต่ งตั้ งคณะกรรมการชุ ดย่ อยอื่ นๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจ� ำเป็ นของธนาคาร เพื่ อช่ วยดู แลระบบบริ หารจั ดการให้
เป็ นไปตามนโยบายที่ ก�ำหนดไว้ เช่ น คณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร เป็ นต้ น

2. คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการธนาคาร
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วย กรรมการ 3 ท่ าน ดั งนี้
1. นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ
2. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส
3. นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส
นายรงค์ หิ รัญพานิ ช

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุ การ

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงิ นของธนาคาร ให้ มี การเปิ ดเผย
ข้ อมู ลอย่ างเพี ยงพอและถู กต้ องครบถ้ วน
2. สอบทานระบบการควบคุ มภายใน และการตรวจสอบภายใน
ของธนาคาร ให้ มีความเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผล
3. สอบทานการบริ หารของธนาคารให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ
ภายในของธนาคาร กฎหมายการธนาคารพาณิ ชย์ ค� ำสั่ งและ
ค� ำแนะน� ำของธนาคารแห่ งประเทศไทย
4. สอบทานระบบการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร และส่ งเสริ มให้
พนั กงานที่ เกี่ ยวข้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจในเทคนิ คและวิ ธีการ
ในการบริ หารความเสี่ ยง
5. พิจารณาคั ดเลื อก ก� ำหนดค่ าธรรมเนี ยมวิ ชาชี พ และเสนอแต่ งตั้ ง
ผู้ สอบบั ญชี ของธนาคาร พร้ อมทั้ งให้ สิทธิ ความเป็ นอิ สระในการ
ปฏิ บัติงานของผู้ สอบบั ญชี

6. อนุ มั ติ และทบทวนแผนงานของสายงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนนโยบายและกฎบั ตร
7. พิ จารณาผลการปฏิ บัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานต่ อคณะกรรมการธนาคาร เพื่ อให้ ค� ำแนะน� ำหรื อ
ปรั บปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการปฏิ บัติงาน หรื อการบริ หารงาน
ของฝ่ ายงานต่ างๆ เพื่ อมิ ให้ เกิ ดความเสี ยหายกั บธนาคาร
8. พิ จารณาการเปิ ดเผยข้ อมู ลของธนาคารเกี่ ยวกั บรายการ
ที่ เกี่ ยวโยงกั บผู้ บริ หาร หรื อรายการที่ อาจมี ความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ มีความโปร่ งใสและครบถ้ วน
9. ให้ ความเห็ นชอบการบรรจุ แต่ งตั้ ง โยกย้ าย รวมทั้ งพิ จารณา
ผลการปฏิ บัติงานและผลตอบแทนของหั วหน้ าสายงานตรวจสอบ
ภายใน
10. ก� ำหนดโครงสร้ างและอั ตราก� ำลั งของสายงานตรวจสอบภายใน
11. จั ดท� ำรายงานการก� ำกั บดู แลกิ จการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจ� ำปี ของธนาคาร
12. รายงานต่ อคณะกรรมการของธนาคาร เพื่ อด� ำเนิ นการปรั บปรุ ง
แก้ ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นสมควร
ในกรณี ที่ คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมี ข้ อสงสั ยว่ า
มี รายการหรื อการกระท� ำที่ ทุ จริ ต หรื อการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ว่ าด้ วยธุ รกิ จสถาบั นการเงิ น กฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พย์ และ
ตลาดหลั กทรั พย์ ข้ อก� ำหนดของตลาดหลั กทรั พย์ ข้ อก� ำหนด
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ธุ ร กิ จของสถาบั นการเงิ นและหลั กทรั พ ย์ และกฎหมายอื่ นๆ
หากคณะกรรมการของธนาคารหรื อ ผู้ บริ ห ารไม่ ด� ำเนิ นการ
ให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ก� ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเปิ ดเผยการกระท� ำ
ดั งกล่ าวไว้ ในรายงานประจ� ำปี และรายงานต่ อคณะกรรมการ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
13. ปฏิ บั ติ งานอื่ นที่ คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ นชอบร่ วมกั น เช่ น สอบทานนโยบายการบริ หาร
ทางการเงิ น การบริ หารความเสี่ ยง การปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิ จของผู้ บริหาร และสอบทานรายงานส� ำคั ญๆ ที่ ต้องเสนอ
ต่ อสาธารณชนตามที่ กฎหมายก� ำหนด
14. ยึ ดถื อและปฏิ บัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร
2.2 คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทน มี วาระด� ำรงต� ำแหน่ ง
ตามวาระที่ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมการธนาคาร ประกอบด้ วย กรรมการ
ที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร จ� ำนวน 3 ท่ าน ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564
คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วย
กรรมการอิ สระ 2 ท่ าน และกรรมการที่ ไม่ เป็ นผู้ บริ ห าร 1 ท่ าน
ดั งรายชื่ อต่ อไปนี้
1. นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส
ประธาน
2. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส
กรรมการ
3. นายกั วราฟ มาลิ ค
กรรมการ
นายศราวุ ธ เศวตณรงค์
เลขานุ การ

รายงานประจ� ำปี 2564

71

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ก� ำหนดนโยบาย หลั กเกณฑ์ วิ ธี ก าร ในการสรรหาและจ่ าย
ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ นๆ แก่ กรรมการธนาคารและ
ผู้ บริ หารระดั บสู ง โดยต้ องมี หลั กเกณฑ์ ที่ชัดเจน โปร่ งใส เพื่ อ
เสนอให้ คณะกรรมการธนาคารพิ จารณาอนุ มัติ และส่ งนโยบาย
ดั งกล่ าวให้ ธนาคารแห่ งประเทศไทยได้ ในกรณี ที่ มีการร้ องขอ
2. คั ดเลื อกและเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบั ติเหมาะสมในการด� ำรง
ต� ำแหน่ งต่ างๆ เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคาร ดั งนี้
2.1 กรรมการของธนาคาร
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่ อยต่ างๆ ที่ ได้ รับมอบอ� ำนาจ
		
หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
		
ของธนาคาร
2.3 ผู้ บริ หารระดั บสู ง
3. ดู แลให้ กรรมการและผู้ บริ หารระดั บสู งของธนาคารได้ รั บผล
ตอบแทนที่ เหมาะสมกั บหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ มีต่อธนาคาร
โดยกรรมการที่ ได้ รับมอบหมายให้ มีหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ
เพิ่ ม ขึ้ นควรได้ รั บ ค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บหน้ าที่ และความ
รั บผิ ดชอบที่ ได้ รับมอบหมาย
4. ดู แลให้ คณะกรรมการของธนาคารมี ขนาดและองค์ ประกอบ
ที่ เหมาะสมกั บโครงสร้ า งธนาคาร รวมถึ งมี การปรั บ เปลี่ ยน
ให้ สอดคล้ องกั บสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนไป
5. ก� ำหนดแนวทางการประเมิ นผลงานของกรรมการธนาคารและ
ผู้ บริ หารระดั บสู งของธนาคาร เพื่ อพิ จารณาปรั บผลตอบแทน
ประจ� ำปี โดยต้ องค� ำนึ งถึ งหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบและความเสี่ ยง
ที่ เกิ ดขึ้ น รวมถึ งให้ ความส� ำคั ญกั บการเพิ่ มมู ลค่ าของส่ วนของ
ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวประกอบการพิ จารณาประเมิ นผลด้ วย
6. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอี ยดของกระบวนการสรรหา การ
ก� ำหนดค่ าตอบแทน และเปิ ดเผยค่ าตอบแทนในรู ปแบบต่ างๆ
รวมถึ งความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและก� ำหนด
ค่ าตอบแทนในรายงานประจ� ำปี ของธนาคาร
2.3 คณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยง
ประกอบด้ วย กรรมการ 5 ท่ าน ดั งนี้
1. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส
2. นายศุ ภชั ย สุ ขะนิ นทร์
3. นายกั วราฟ มาลิ ค
4. นายวิ ญญู ไชยวรรณ
5. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
เลขานุ การ

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ให้ ค�ำแนะน� ำคณะกรรมการธนาคารเกี่ ยวกั บกรอบการก� ำกั บ
ดู แลความเสี่ ยงของธนาคาร
2. ดู แลให้ ผู้ บริ หารระดั บสู ง รวมถึ งผู้ บริ หารสู งสุ ดหน่ วยงาน
บริ หารความเสี่ ยง ปฏิ บัติตามนโยบายและกลยุ ทธ์ การบริ หาร
ความเสี่ ยง รวมถึ งระดั บความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

3. ดู แลให้ กลยุ ทธ์ ในการบริ หารเงิ นกองทุ นและสภาพคล่ องเพื่ อ
รองรั บ ความเสี่ ยงต่ างๆ ของธนาคารมี ความสอดคล้ องกั บ
ระดั บความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ ที่ ได้ รับอนุ มั ติ
4. ทบทวน สอบทานความเพี ยงพอและประสิ ทธิ ผลของนโยบาย
และกลยุ ทธ์การบริหารความเสี่ ยงโดยรวม รวมถึ งระดั บความเสี่ ยง
ที่ ยอมรั บได้ อย่ างน้ อยปี ละครั้ งหรื อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงที่ มี
นั ยส� ำคั ญ โดยคณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยงควรมี การหารื อ
และแลกเปลี่ ยนข้ อคิ ดเห็ นกั บคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
ประเมิ นว่ านโยบายและกลยุ ทธ์การบริหารความเสี่ ยงของธนาคาร
ครอบคลุ มความเสี่ ยงทุ กประเภท รวมถึ งความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่
และมี การด� ำเนิ นการตามนโยบายและกลยุ ทธ์ ดังกล่ าวอย่ าง
มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5. รายงานต่ อคณะกรรมการธนาคารถึ งฐานะความเสี่ ยง
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสี่ ยง และสถานะการปฏิ บัติตาม
วั ฒนธรรมองค์ กรที่ ค�ำนึ งถึ งความเสี่ ยง ตลอดจนปั จจั ยและ
ปั ญหาที่ มี นั ยส� ำคั ญ และสิ่ งที่ ต้ องปรั บปรุ งแก้ ไขเพื่ อให้
สอดคล้ องกั บนโยบายและกลยุ ทธ์ ในการบริ หารความเสี่ ยงของ
ธนาคาร
6. ให้ ความเห็ นหรื อ มี ส่ วนร่ ว มในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ งานของผู้ บริ ห ารสู งสุ ดหน่ วยงาน
บริ หารความเสี่ ยง
7. อนุ มัติและทบทวนแผนงานของหน่ วยงานก� ำกั บการปฏิ บัติตาม
กฎเกณฑ์
8. ก� ำหนดโครงสร้ า งและอั ตราก� ำลั งของหน่ วยงานก� ำกั บการ
ปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
9. พิ จารณากลั่ นกรองงานด้ านการก� ำกั บการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
ในเรื่ องดั งต่ อไปนี้ ก่ อนน� ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิ จารณา
9.1 นโยบายด้ านการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance
		
Policy)
9.2 กฎบั ตรของหน่ วยงานก� ำกั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์
		
(Compliance Unit Charter)
9.3 ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารความเสี่ ยงด้ านการ
		
ปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
9.4 การบรรจุ แต่ งตั้ ง โยกย้ าย รวมถึ งการประเมิ นผล
		
การปฏิ บั ติ งานประจ� ำปี และผลตอบแทนของผู้ บริ ห าร
		
หน่ วยงานก� ำกั บการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์
9.5 รายงานการก� ำกั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ ประจ� ำปี
		
(Annual Compliance Report)
10. ปฏิ บัติงานอื่ นตามที่ คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย หรื อตาม
กฎเกณฑ์ ที่ทางการก� ำหนด
2.4 คณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร
ประกอบด้ วย กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร 2 ท่ าน และผู้ บริ หาร 7 ท่ าน
ดั งนี้
1. นายวิ ญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
รองประธาน

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายกมลภู ภู ริดิฐสกุ ล
นายนาธั ส กฤตวรานนท์
นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
นายคริ สโตเฟอร์ ชาน
นายพิ ชาติ รุ่ งวรโศภิ ต
นายวี รเวท ไชยวรรณ
นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์
นางบงกช ศิ ริ วัลลภ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุ การ

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. กลั่ นกรองแผนกลยุ ทธ์ แผนธุ รกิ จ และนโยบาย น� ำเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร
2. ก� ำกั บดู แลการด� ำเนิ นงานของธนาคารตามนโยบาย กลยุ ทธ์
แผนธุ รกิ จ ให้ บรรลุ ตามเป้ าหมาย
3. ควบคุ มการด� ำเนิ นงานด้ านต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบี ยบที่ ธนาคารก� ำหนด
4. พิ จารณาอนุ มัติธุรกรรมต่ างๆ ตามกรอบอ� ำนาจที่ คณะกรรมการ
ธนาคารก� ำหนด
5. พิ จารณาอนุ มั ติการกู้ ยืม หรื อการออกตราสารเพื่ อการระดม
เงิ นทุ นระยะยาวส� ำหรั บการประกอบกิ จการ
6. พิ จารณาอนุ มัติการพั สดุ อนุ มัติค่าใช้ จ่ายในการด� ำเนิ นงานและ
ค่ าใช้ จ่ายเพื่ อการลงทุ นในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการธนาคาร
ก� ำหนด
7. พิ จารณาอนุ มั ติ ขั้ นตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการด� ำเนิ นงานของ
ธนาคาร
8. พิ จารณาด� ำเนิ นการตามที่ คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
คณะกรรมการชุ ดย่ อย คณะอนุ กรรมการ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ การก� ำกั บ
ดู แลของคณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร จ� ำนวน 3 คณะ มี รายละเอี ยดดั งนี้
2.4.1 คณะกรรมการ IT Steering ประกอบด้ วย
1. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
ประธาน
2. นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
กรรมการ
3. นายคริ สโตเฟอร์ ชาน
กรรมการ
4. นางสาวกอแก้ ว ไตรบ� ำรุ งสุ ข
กรรมการ
5. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
6. นางสาวจุ ฑารั ตน์ ชอนชล
กรรมการ
7. นางสาวภั คจิ รา วุ ฒิเศถกฤต
กรรมการ
8. นางสาวณั ฏฐิ ตา โล่ ห์วีระ
กรรมการ
นางสาวสุ รี ลักษณ์ สุ ทธิ ประภา
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ก� ำหนดกลยุ ทธ์ นโยบาย และแผนงานด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ให้ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ ของธนาคารและแนวทางในการด� ำเนิ น
ธุ รกิ จ
2. พิ จารณาอนุ มั ติ การจั ดท� ำแผนรองรั บเหตุ การณ์ ฉุ กเฉิ นด้ าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Disaster Recovery Plan) เพื่ อให้
สามารถด� ำเนิ นธุ รกิ จได้ อย่ างต่ อเนื่ อง

3. ก� ำกั บดู แลและทบทวนทรั พ ยากรที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานด้ าน
เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มีความเหมาะสม เช่ น บุ คลากรในหน่ วยงาน
ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การปรั บปรุ งระบบเพื่ อให้ รองรั บธุ รกิ จของธนาคาร
ให้ มีความต่ อเนื่ อง
4. พิ จารณาอนุ มั ติการด� ำเนิ นโครงการด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
5. ก� ำกั บดู แล ติ ดตามความคื บหน้ าโครงการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และควบคุ มค่ าใช้ จ่ ายให้ อยู่ ในกรอบงบประมาณ
และรายงานความคื บหน้ าโครงการด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ที่ มีนัยส� ำคั ญต่ อคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ อง
6. ก� ำกั บดู แล ติ ดตามการด� ำเนิ นงานให้ มีการบริ หารความเสี่ ยง
และความมั่ นคงปลอดภั ยด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ควบคุ ม
การปฏิ บัติงานด้ านเทคโนโลยี รวมถึ งการใช้ บริ การการเชื่ อมต่ อ
หรื อการเข้ าถึ งข้ อมู ลจากบุ คคลภายนอกให้ เป็ นไปตามนโยบาย
ที่ ก� ำหนด และมี การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและหลั กเกณฑ์
ที่ เกี่ ยวข้ อง
7. ก� ำกั บดู แล ติ ดตาม ควบคุ มการบริ หารจั ดการปั ญหาหรื อ
เหตุ การณ์ ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ส่งผลกระทบในวงกว้ าง
หรื อ ส่ งผลกระทบต่ อชื่ อเสี ยงของธนาคาร และรายงานต่ อ
คณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ อง
8. แต่ งตั้ งคณะท� ำงาน หรื อมอบหมายให้ บุ คคลใดบุ คคลหนึ่ ง
ด� ำเนิ นการภายใต้ กรอบอ� ำนาจของคณะกรรมการ เพื่ อสนั บสนุ น
การด� ำเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บระบบงานต่ างๆ รวมถึ งด� ำเนิ นการ
บริ หารความปลอดภั ยข้ อมู ลระบบสารสนเทศ
9. ก� ำหนดแนวทางในการบริ หารจั ดการ ก� ำกั บดู แลการด� ำเนิ นงาน
โครงสร้ างด้ านการบริ หารความปลอดภั ยข้ อมู ลระบบสารสนเทศ
พร้ อมทั้ งสนั บสนุ นให้ มีการพั ฒนาและปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง
ตามข้ อก� ำหนดของ ISO/IEC 27001
2.4.2 คณะกรรมการจั ดซื้ อ ประกอบด้ วย
1. นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย
ประธาน
2. นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
รองประธาน
3. นายคริ สโตเฟอร์ ชาน
กรรมการ
4. นายศราวุ ธ เศวตณรงค์
กรรมการ
5. นายศิ ริ พงศ์ ทรั พยาคม
กรรมการ
นางสาวสุ วรรณี มณี ธั ญธร
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ด�ำเนิ นการเกี่ ยวกั บการจั ดหาพัสดุ / งานจ้ าง และให้ มีอ�ำนาจแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการรั บและเปิ ดซองประกวดราคา คณะกรรมการ
ตรวจรั บ ตามระเบี ยบว่ าด้ วยการจั ดหา
2. ให้ ความเห็ นชอบระเบี ยบว่ าด้ วยการจั ดหา
3. รายงานการอนุ มั ติจัดซื้ อจั ดจ้ างให้ กรรมการผู้ จัดการทุ กเดื อน
2.4.3 คณะกรรมการตั ดจ� ำหน่ ายทรั พย์ สินที่ ใช้ ในการด� ำเนิ นงาน
ของธนาคาร ประกอบด้ วย
1. ผู้ บริ หารที่ ท�ำหน้ าที่ ดูแลงาน
ประธาน
ด้ านการเงิ นและบั ญชี
รายงานประจ� ำปี 2564
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2. ผู้ อ�ำนวยการ ฝ่ ายบริ หาร
ความเสี่ ยงด้ านปฏิ บัติการ
3. ผู้ อ�ำนวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
4. ผู้ อ�ำนวยการ ฝ่ ายกฎหมาย
5. ผู้ อ�ำนวยการ ฝ่ ายบั ญชี และภาษี
6. ผู้ อ�ำนวยการ
หน่ วยงานที่ ใช้ ทรั พย์ สิน
หรื อหน่ วยงานที่ ดูแลรั บผิ ดชอบ
ทรั พย์ สินที่ ตัดจ� ำหน่ าย
7. ผู้ อ�ำนวยการ ฝ่ ายธุ รการ
8. ผู้ อ�ำนวยการ ฝ่ ายตรวจสอบทั่ วไป
หมายเหตุ :
		
		
		
		
		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุ การ
ผู้ สังเกตการณ์

ผู้ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งในคณะกรรมการตั ดจ� ำหน่ ายฯ ตามข้ อ 1) ถึ งข้ อ 8)
ก� ำหนดให้ ผู้ ที่ มี ต� ำแหน่ งในระดั บที่ ก� ำหนดไว้ หรื อ สู งขึ้ นไปเข้ าร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการฯ หากในหน่ วยงานใดมี ผู้บริ หารปฏิ บัติหน้ าที่ ในช่ วงระดั บ
ต� ำแหน่ งที่ ก� ำหนดไว้ หลายคน ให้ ผู้ บริ หารระดั บสู งสุ ดเข้ าร่ วมเป็ น
คณะกรรมการฯ หรื อมอบหมายให้ ผู้ บริ หารระดั บรองลงมาเข้ าเป็ น
คณะกรรมการฯ

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. พิ จารณาและเสนอความเห็ นเพื่ อประกอบการขออนุ มัติตัดช� ำรุ ด
จ� ำหน่ าย โอน ให้ เช่ า บริจาค ท� ำลาย ทรัพย์ สินที่ ใช้ ในการด� ำเนิ นงาน
ของธนาคาร ตามหลั กเกณฑ์ ที่ธนาคารก� ำหนด
2. พิจารณาก�ำหนดราคาสุ ดท้ายของ “ทรัพย์ สินที่ ใช้ ในการด�ำเนิ นงาน”
ที่ ต้องการจะตั ดจ� ำหน่ ายฯ
3. เป็ นพยานในการตั ดช� ำรุ ด จ� ำหน่ าย โอน ให้ เช่ า บริ จาค ท� ำลาย
ทรั พย์ สินที่ ใช้ ในการด� ำเนิ นงานของธนาคารที่ มีมูลค่ าสู ง หรื อ
มี จ�ำนวนมาก โดยพิ จารณาตามความเหมาะสมแล้ วแต่ กรณี
4. รายงานให้ คณะเจ้ าหน้ าที่ บริ หารทราบทุ กสิ้ นเดื อนที่ มีรายการ
ตั ดจ� ำหน่ ายฯ
2.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประกอบด้ วย กรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร 2 ท่ าน และผู้ บริ หาร 9 ท่ าน
ดั งนี้
1. นายวิ ญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
รองประธาน
3. นายกมลภู ภู ริดิฐสกุ ล
กรรมการ
4. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
5. นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
กรรมการ
6. นายคริ สโตเฟอร์ ชาน
กรรมการ
7. นายพิ ชาติ รุ่ งวรโศภิ ต
กรรมการ
8. นายวี รเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
9. นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์
กรรมการ
10. นางสาวอั จฉรา เรื องฉาย
กรรมการ
11. นางสาวณั ฏฐิ ตา โล่ ห์วีระ
กรรมการ
นางบงกช ศิ ริ วัลลภ
เลขานุ การ
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ก� ำหนดกรอบนโยบาย กลยุ ทธ์ และแนวทางการปฏิ บัติเกี่ ยวกั บ
การบริ หารความเสี่ ยง ให้ สอดคล้ องกั บกลยุ ทธ์ ของธนาคาร
เพื่อเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ ยงโดยรวม ซึ่ งต้ องครอบคลุ มความเสี่ ยงด้ านต่ างๆ
ที่ ส�ำคั ญ เช่ น ความเสี่ ยงด้ านกลยุ ทธ์ ด้ านเครดิ ต ด้ านตลาด
ด้ านสภาพคล่ อง ด้ านปฏิ บัติการ และด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
เป็ นต้ น
2. ก� ำหนดกลยุ ทธ์ ให้ สอดคล้ องกั บนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
โดยสามารถระบุ วั ด ติ ดตาม รายงาน และควบคุ มความเสี่ ยง
ของธนาคารให้ อยู่ ในระดั บที่ เหมาะสม
3. ทบทวนความเพี ยงพอและความมี ประสิ ทธิ ผลของระบบ
การปฏิ บั ติ งานและการปฏิ บั ติ ตามนโยบายที่ ก� ำหนด โดย
พิ จารณาอนุ มั ติ กระบวนการติ ดตามความเสี่ ยง และจั ดให้ มี
มาตรการป้ องกั นแก้ ไข และควบคุ มความเสี่ ยงอย่ างเหมาะสม
รวมถึ งก� ำกั บให้ มีการปฏิ บัติตามนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
4. ก� ำกั บดู แลการบริ ห ารความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(IT Risk Management) ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ ก�ำหนด และ
การปฏิ บัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลั กเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง
(IT Compliance) เพื่ อให้ เกิ ดความมั่ นคงปลอดภั ยทางด้ าน
เทคโนโลยี พร้ อมรั บมื อกั บภั ยคุ กคามทางเทคโนโลยี และ
ภั ยคุ กคามทางไซเบอร์ ที่อาจเกิ ดขึ้ น โดยมี การบริ หารความเสี่ ยง
ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เชื่ อมโยงกั บการบริ หารความเสี่ ยง
ในภาพรวมของธนาคาร
5. ก� ำกั บดู แล ติ ดตาม และตรวจสอบผลการบริ หารความเสี่ ยง
ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้ อมู ล ปั ญหา หรื อเหตุ การณ์
ความเสี่ ยงด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ส่งผลกระทบในวงกว้ าง
หรื อส่ งผลกระทบต่ อชื่ อเสี ยงของธนาคาร
6. พิ จารณาอนุ มั ติกรอบการจั ดท� ำแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
ต่ อเนื่ อง (Business Continuity Plan)
7. พิ จารณาอนุ มั ติการออกผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ (New Product)
8. พิ จารณาอนุ มั ติการออกกรอบโครงการผลิ ตภั ณฑ์ (Product
Programme) ใหม่ การทบทวนและการต่ ออายุ กรอบโครงการ
ผลิ ตภั ณฑ์ (Product Programme) ของผลิ ตภั ณฑ์ สินเชื่ อและ
ผลิ ตภั ณฑ์ อื่ น ยกเว้ นผลิ ตภั ณฑ์ ด้ านเงิ นฝาก เงิ นลงทุ น และ
การระดมทุ น
9. รายงานต่ อคณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยงอย่ างสม�่ ำเสมอ
ในสิ่ งที่ ต้ องด� ำเนิ นการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ
นโยบายและกลยุ ทธ์ ที่ ก� ำหนด รวมถึ งการปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ นๆ
ตามที่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยง
10. ดู แลทรั พยากรที่ ใช้ ในการบริ หารความเสี่ ยงให้ เพี ยงพอ เช่ น
บุ คลากรในหน่ วยงานบริ ห ารความเสี่ ยง และหน่ วยงานที่ ท� ำ
หน้ าที่ ควบคุ มความเสี่ ยง การปรั บปรุ งระบบงานเพื่ อให้ รองรั บ
การบริ หารความเสี่ ยง ฯลฯ
11. แต่ งตั้ งหรื อมอบหมายให้ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ งด� ำเนิ นการจั ดท� ำ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล หรื อการอื่ นใดภายใต้ กรอบอ� ำนาจของ
คณะกรรมการ เพื่ อสนั บสนุ นการท� ำงาน

คณะกรรมการชุ ดย่ อย คณะอนุ กรรมการ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ การก� ำกั บดู แล
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง จ� ำนวน 7 คณะ มี รายละเอี ยด
ดั งนี้
2.5.1 คณะกรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อ 1 ประกอบด้ วย
1. นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย
ประธาน
2. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
3. นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์
กรรมการ
4. นางสาวณธษา สุ ระชี วะกฤต
กรรมการ
5. นายโกวิ ทย์ ลี้ ศิริ สรรพ์
กรรมการ
6. นายสรายุ ทธ์ สุ ขพลอย
กรรมการ
นายสมชาย รวี เรื องรอง
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ก� ำหนดนโยบายและหลั กเกณฑ์ ในการให้ สิ นเชื่ อทุ กประเภท
ยกเว้ นการออก Product Programme ใหม่ การทบทวนและ
การต่ ออายุ Product Programme
2. ก� ำหนดระเบี ยบปฏิ บัติการให้ สินเชื่ อทุ กประเภท
3. ก� ำหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีปฏิ บัติ และแนวทางการแก้ ไขหนี้ ที่มีปัญหา
4. พิจารณาอนุ มัติ และ/หรือกลั่ นกรอง วงเงิ นระหว่ างสถาบั นการเงิ น
ในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการธนาคารก� ำหนด เพื่ อใช้ ในการ
บริ หารสภาพคล่ อง
5. พิ จารณาอนุ มั ติ และ/หรื อกลั่ นกรอง สิ นเชื่ อทุ กประเภท และ
การแก้ ไขหนี้ ที่ มีปัญหาในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการธนาคาร
ก� ำหนด
6. พิ จารณาอนุ มัติเปลี่ ยนแปลงวั ตถุ ประสงค์ การให้ สินเชื่ อ เพิ่ มหรื อ
ลดวงเงิ นสิ นเชื่ อ ก� ำหนดหรื อเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการให้ สินเชื่ อ
ที่ ได้ อนุ มั ติ ไปแล้ ว
7. พิ จารณาประเภททรั พย์ สิ นที่ รั บเป็ นหลั กประกั น และก� ำหนด
สั ดส่ วนการให้ สินเชื่ อต่ อมู ลค่ าหลั กประกั น
8. พิ จารณาคุ ณภาพพอร์ ตโฟลิ โอในภาพรวม
9. ติ ดตามยอดการอนุ มัติสินเชื่ออย่ างสม�่ ำเสมอ เพื่อน� ำมาปรับเปลี่ ยน
กลยุ ทธ์ การให้ สินเชื่ อ
10. แต่ งตั้ งบุ คคล และมอบหมายอ� ำนาจในการอนุ มั ติ ในวงเงิ น
ไม่ เกิ นกว่ าอ� ำนาจของคณะกรรมการ และเป็ นไปตามที่
คณะกรรมการธนาคารก� ำหนด
2.5.2 คณะกรรมการพิ จารณาสิ นเชื่ อ 2 ประกอบด้ วย
1. นายวิ ญญู ไชยวรรณ
ประธาน
2. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย
กรรมการ
4. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
5. นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์
กรรมการ
6. นางสาวณธษา สุ ระชี วะกฤต
กรรมการ
7. นายโกวิ ทย์ ลี้ ศิริ สรรพ์
กรรมการ
8. นายสรายุ ทธ์ สุ ขพลอย
กรรมการ
นายสมชาย รวี เรื องรอง
เลขานุ การ

หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. พิ จารณาอนุ มั ติ และ/หรื อกลั่ นกรอง สิ นเชื่ อทุ กประเภท และ
การแก้ ไขหนี้ ที่ มีปัญหาในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการธนาคาร
ก� ำหนด
2. พิจารณาอนุ มัติ และ/หรือกลั่ นกรอง วงเงิ นระหว่ างสถาบั นการเงิ น
ในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการธนาคารก� ำหนด เพื่ อใช้ ในการ
บริ หารสภาพคล่ อง
3. พิ จารณาอนุ มั ติเปลี่ ยนแปลงวั ตถุ ประสงค์ การให้ สินเชื่ อ เพิ่ ม
หรื อลดวงเงิ นสิ นเชื่ อ ก� ำหนดหรื อเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการให้
สิ นเชื่ อที่ ได้ อนุ มั ติ ไปแล้ ว
4. พิ จารณาคุ ณภาพพอร์ ตโฟลิ โอในภาพรวม
5. ติ ดตามยอดการอนุ มัติสินเชื่ออย่ างสม�่ ำเสมอ เพื่อน� ำมาปรับเปลี่ ยน
กลยุ ทธ์ การให้ สินเชื่ อ
2.5.3 คณะกรรมการปรั บโครงสร้ างหนี้ ประกอบด้ วย
1. นายพิ ชาติ รุ่ งวรโศภิ ต
ประธาน
2. นายโชดก ธี ระวิ กสิ ต
กรรมการ
3. นางสาวประทานพร ปี ตะนี ละวั ต กรรมการ
4. นางสาวพรทิ พย์ แซ่ ล่อ
กรรมการ
5. นางอมรรั ชต์ โชติ รสนิ รมิ ต
กรรมการ
6. นางบงกช ศิ ริ วัลลภ
กรรมการ
7. นายนิ พนธ์ เอี่ ยมสอาด
กรรมการ
นางสุ นทรี แพนสมบั ติ
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. พิ จารณาอนุ มัติการผ่ อนปรนเงื่ อนไขการช� ำระหนี้ หรื อการปรั บ
โครงสร้ า งหนี้ ในวงเงิ นรวมตามที่ ก� ำหนดไว้ ในระเบี ยบหรื อ
ประกาศธนาคาร
2. พิ จารณาการขอเปลี่ ยนแปลงวั ตถุ ประสงค์ สินเชื่ อ เพิ่ มหรื อลด
วงเงิ นสิ นเชื่ อ และการขอเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขอื่ นๆ เช่ น การลด
หรื อขยายระยะเวลาการให้ สินเชื่ อ การเพิ่ มหรื อลดอั ตราดอกเบี้ ย
การเพิ่ มหรื อลดอั ตราการผ่ อนช� ำระ เป็ นต้ น ทั้ งนี้ ในวงเงิ นรวม
ไม่ เกิ นตามระเบี ยบหรื อประกาศที่ ก�ำหนด
3. พิ จารณาการประเมิ นทบทวนวงเงิ นของบั ญชี ที่อยู่ ในระหว่ าง
การปรั บโครงสร้ างหนี้ และในกระบวนการของหน่ วยงานเก็ บเงิ น
และเร่ งรั ดหนี้ สิ น
4. ก� ำหนดราคาซื้ อและขายสั งหาริ มทรั พย์ และอสั งหาริ มทรั พย์
จากการขายทอดตลาด
5. รายงานสรุปผลการด�ำเนิ นงานให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
6. มอบหมายบุ คคลรั บผิ ดชอบในการพิ จารณาอนุ มัติการผ่ อนปรน
เงื่ อนไขในการช� ำระหนี้ หรื อ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ในวงเงิ น
ไม่ เกิ นกว่ าอ� ำนาจของคณะกรรมการ และเป็ นไปตามที่ คณะ
กรรมการธนาคารก� ำหนด
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2.5.4 คณะกรรมการแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จต่ อเนื่ อง
ประกอบด้ วย
1. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
ประธาน
2. นายกมลภู ภู ริดิฐสกุ ล
กรรมการ
3. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
4. นายศราวุ ธ เศวตณรงค์
กรรมการ
5. นายคริ สโตเฟอร์ ชาน
กรรมการ
6. นายวี รเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
7. นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
กรรมการ
8. นายพิ ชาติ รุ่ งวรโศภิ ต
กรรมการ
9. นางสาวภั คจิ รา วุ ฒิเศถกฤต
กรรมการ
10. นางสาวณั ฏฐิ ตา โล่ ห์วีระ
กรรมการ
11. นางสุ วิ มล วิ ศววิ กรานต์
กรรมการ
12. นางสาวณธษา สุ ระชี วะกฤต
กรรมการ
นางสาวจุ ฑารั ตน์ ชอนชล
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ก� ำหนดกลยุ ทธ์ และนโยบายการบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ
ของธนาคาร พร้ อมทั้ งจั ดสรรทรั พยากรให้ เพี ยงพอต่ อ
การด� ำเนิ นงาน ให้ สามารถบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ของธนาคาร
2. พิ จารณาความเสี่ ยงในการบริ หารความต่ อเนื่ องของธุ รกิ จ และ
การควบคุ มให้ มี การปฏิ บั ติ ตามแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
อย่ างต่ อเนื่ อง
3. พิจารณากลั่ นกรองการก� ำหนดธุรกรรมงานที่ ส�ำคั ญ การประเมิ น
ความเสี่ ยงและผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการหยุ ดชะงั กของ
ธุ รกรรมงานที่ ส�ำคั ญ พร้ อมทั้ งก� ำหนดระยะเวลาหยุ ดด� ำเนิ นการ
ที่ ยอมรั บได้ และกลยุ ทธ์ การเรี ยกคื นการด� ำเนิ นงานให้ กลั บสู่
ภาวะปกติ ที่เหมาะสมกั บแต่ ละธุ รกรรม
4. พิ จารณากลั่ นกรองแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง
ของธนาคาร และงบประมาณ
5. พิจารณาและประกาศใช้แผนรองรับการด�ำเนิ นธุรกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง
ของธนาคาร
6. พิ จารณา อนุ มั ติ และสั่ งการเลื อกสถานที่ เพื่ อใช้ เป็ นศู นย์ กลาง
ในการด� ำเนิ นการแก้ ไขวิ กฤต ตรวจสอบสถานการณ์ จั ดหา
ก� ำลั งเจ้ าหน้ าที่ หรืออุ ปกรณ์ สนั บสนุ นตามที่ ได้ รับแจ้ ง และจั ดแบ่ ง
ความรั บผิ ดชอบให้ ผู้ เกี่ ยวข้ อง เช่ น การรายงานต่ อธนาคาร
แห่ งประเทศไทย หากมี การหยุ ดการให้ บริ การของธุ รกรรมงาน
ที่ ส�ำคั ญ เป็ นต้ น
7. ก� ำหนดให้ มีการทดสอบแผนรองรับการด� ำเนิ นธุรกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง
และการประเมิ นผลการทดสอบ รายงานต่ อคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
8. พิ จารณาการทบทวน ปรั บปรุ งแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
อย่ างต่ อเนื่ องให้ รองรั บสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลง รวมทั้ ง
ก� ำหนดให้ มีการฝึ กอบรมและประชาสั มพั นธ์ ให้ กับพนั กงาน
9. แต่ งตั้ งคณะท� ำงานชุ ดย่ อย หรื อมอบหมายให้ บุคคลใดบุ คคลหนึ่ ง
ด� ำเนิ นการภายใต้ กรอบอ� ำนาจตามความเหมาะสม
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2.5.5 คณะกรรมการหลั กประกั น ประกอบด้ วย
1. นายสุ มิ ตร์ เศรษฐพั ฒนา
ประธาน
2. นายสรพงษ์ ตั นสกุ ล
กรรมการ
3. นายกรวิ ทย์ ทองโชค
กรรมการ
4. นายฉั ตรชั ย ภู่ เจริ ญ
กรรมการ
5. นายวั ชรพล ปานเปรม
กรรมการ
6. นายเฉลิ มพล มโนขั นธ์
กรรมการและเลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. จั ดท� ำและน� ำเสนอนโยบายและวิ ธี ปฏิ บั ติ ในการประเมิ นมู ลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นหลั กประกั นให้ คณะกรรมการธนาคารพิ จารณา
2. ก� ำหนดคุ ณสมบั ติและคั ดเลื อกบริ ษัทประเมิ นภายนอก ตลอดจน
ทบทวนผลงานของผู้ ประเมิ นภายนอกอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง
3. พิ จารณาและอนุ มั ติผลการประเมิ นราคา หรื อผลการตี ราคา
หลั กประกั น
4. จั ดท� ำรายงานรายเดื อน สรุ ปผลการประเมิ นรั บราคาหลั กประกั น
เพื่อน� ำเสนอคณะเจ้ าหน้ าที่ บริหารและคณะกรรมการธนาคารทราบ
5. พิ จารณาทบทวนราคาหลั กประกั นตามเกณฑ์ ที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยก� ำหนด
2.5.6 คณะอนุ กรรมการหลั กประกั น ชุ ดที่ 1 ประกอบด้ วย
1. นายเฉลิ มพล มโนขั นธ์
ประธาน
2. นายวั ชรพล ปานเปรม
กรรมการ
3. นายอนุ สรณ์ ศิ ริ ทัพ
กรรมการ
4. นางนั นทวดี นาแสวง
กรรมการ
5. นายฉั ตรชั ย ภู่ เจริ ญ
กรรมการและเลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. พิ จารณาอนุ มั ติ ราคาประเมิ นหลั กประกั น หรื อ ทบทวนราคา
หลั กประกั นที่ มีมูลค่ าไม่ เกิ น 10 ล้ านบาท
2. จั ดท� ำรายงานรายเดื อน สรุ ปผลการประเมิ นรั บราคาหลั กประกั น
น� ำเสนอคณะกรรมการหลั กประกั น
2.5.7 คณะอนุ กรรมการหลั กประกั น ชุ ดที่ 2 ประกอบด้ วย
1. นายฉั ตรชั ย ภู่ เจริ ญ
ประธาน
2. นายวั ชรพล ปานเปรม
กรรมการ
3. นางนั นทวดี นาแสวง
กรรมการ
4. นายชั ยวั ฒน์ ศรี ทองค� ำ	
กรรมการ
5. นายสั ญญลั กษณ์ บุ ญสั งข์
กรรมการ
6. นายอนุ สรณ์ เวศอุ รั ย
กรรมการและเลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. พิ จารณาอนุ มั ติ ราคาประเมิ นหลั กประกั น หรื อ ทบทวนราคา
หลั กประกั นที่ มีมูลค่ าไม่ เกิ น 5 ล้ านบาท
2. จั ดท� ำรายงานรายเดื อน สรุ ปผลการประเมิ นรั บราคาหลั กประกั น
น� ำเสนอคณะกรรมการหลั กประกั น

2.6 คณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้ สิน ประกอบด้ วย
1. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
ประธาน
2. นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
รองประธาน
3. นายกมลภู ภู ริดิฐสกุ ล
กรรมการ
4. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
5. นายวี รเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
6. นางสาวศิ ริ มา จิ นดาทองดี
กรรมการ
7. นางสาวอารี รัตน์ เอกโกศล
กรรมการและเลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. ก� ำหนดนโยบายและระเบี ยบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เกี่ ยวกั บความเสี่ ยง
ด้ านตลาดและกลยุ ทธ์ ในการบริ หารโครงสร้ างสิ นทรั พย์ และ
หนี้ สิ น และระดั บความเสี่ ยงด้ านตลาดและสภาพคล่ อง
2. ก� ำหนดแนวทางการบริ หารโครงสร้ างของงบดุ ลเพื่ อสนั บสนุ น
การด� ำเนิ นงานให้ ได้ ตามเป้ าหมาย เช่ น ก� ำหนดอั ตราส่ วนเงิ น
ให้ สินเชื่ อต่ อเงิ นฝาก ระดั บของเงิ นสดและเงิ นลงทุ น องค์ ประกอบ
และโครงสร้ างของเงิ นให้ สินเชื่ อและเงิ นฝาก
3. ก� ำหนดวิ ธี ในการค� ำนวณหาต้ นทุ นเงิ นให้ สิ นเชื่ อ (Loan
Transfer Pricing) ซึ่ งประกอบด้ วย ต้ นทุ น เงิ นทุ น ค่ าใช้ จ่าย
ในการบริหารและด� ำเนิ นงาน ก� ำไรที่ ต้องการ รวมถึ งค่ าธรรมเนี ยม
และการยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยม และก� ำหนดแนวทางเลื อกในการ
ใช้ อัตราดอกเบี้ ยคงที่ หรื ออั ตราดอกเบี้ ยลอยตั ว
4. ก� ำหนดแผนการลงทุ น ขนาดของพอร์ ตโฟลิ โอ สั ดส่ วน และ
ติ ดตามผลตอบแทนในการลงทุ นในหลั กทรั พย์ แต่ ละประเภท
การกระจายตั วของอายุ หลั กทรั พย์ ประเภทต่ างๆ แผนระดมเงิ น
ประจ� ำปี และแผนเงิ นทุ นฉุ กเฉิ น
5. พิ จารณาอนุ มัติ และ/หรื อกลั่ นกรอง การลงทุ น และการซื้ อขาย
ตราสารหนี้ ในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการก� ำหนด
6. พิ จารณาอนุ มัติ และ/หรื อกลั่ นกรอง วงเงิ นกู้ ยืมระหว่ างสถาบั น
การเงิ นในวงเงิ นตามที่ คณะกรรมการก� ำหนด
7. พิจารณาก� ำหนดโครงสร้างอั ตราดอกเบี้ ยที่ ใช้ อ้างอิ งของธนาคาร
ทั้ งส� ำหรั บสิ นเชื่ อและเงิ นฝาก
8. พิจารณากลั่ นกรองการกู้ ยืม และระดมเงิ นระยะยาว (เกิ นกว่ า 1 ปี )
ของธนาคาร ต่ อคณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อขออนุ มั ติ
9. ก� ำหนดแนวทางการบริ หารเพื่ อให้ สั ดส่ วนเงิ นกองทุ นต่ อ
สิ นทรั พย์ เสี่ ยงเพี ยงพอในการด� ำเนิ นงาน และขยายธุ รกิ จตาม
แผนการที่ วางไว้
10. ก� ำหนดสมมติ ฐานและแบบจ� ำลอง เพื่ อประเมิ นความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นในภาวะที่ ไม่ ปกติ และจั ดท� ำรายงานผลลั พธ์ ที่ ได้ เสนอ
ต่ อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการธนาคาร
เพื่ อก� ำหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงต่ อไป
11. พิ จารณาอนุ มั ติ การพั ฒนาปรั บปรุ ง ผลิ ตภั ณฑ์ (Product
Programme) ของบริ การด้ านเงิ นฝากหรื อการระดมทุ นอื่ น
ของธนาคารให้ ตอบสนองกั บความต้ องการของลู กค้ า และ
สามารถแข่ งขั นในตลาดได้ และ/หรือพิจารณาการทบทวน ต่ ออายุ
หรื อยกเลิ กผลิ ตภั ณฑ์ (Product Programme) ของบริ การ
ด้ านเงิ นฝากหรื อการระดมทุ นอื่ นของธนาคารที่ ไม่ ตอบสนอง
กั บความต้ องการของลู กค้ า

12. พิ จารณากลั่ นกรองการออกผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ ของบริ การด้ าน
เงิ นฝาก หรือการระดมทุ นผ่ านตราสารทางการเงิ นอื่ นของธนาคาร
ให้ ตอบสนองกั บความต้ องการของลู กค้ า และสามารถแข่ งขั น
ในตลาดได้ โดยพิ จารณาถึ งความเป็ นไปได้ ในทางธุ รกิ จ กลยุ ทธ์
และความเสี่ ยง ในการออกผลิ ตภั ณฑ์
13. พิ จารณาอนุ มั ติขั้นตอนการปฏิ บัติงานแผนรองรั บเหตุ ฉุกเฉิ น
ด้ านสภาพคล่ องในกรณี เกิ ดวิ กฤต
14. พิ จารณาวางแผน และอนุ มั ติการคั ดเลื อกบริ ษัทจั ดการ และ
ผลิ ตภั ณฑ์ หน่ วยลงทุ นที่ ธนาคารจะพิ จารณาเป็ นตั วแทนขาย
รวมทั้ งกลั่ นกรองข้ อตกลง เงื่ อนไข และสั ญญาต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
15. แต่ งตั้ งบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อคณะท� ำงานชุ ดใดชุ ดหนึ่ ง
เพื่ อด� ำเนิ นการตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการชุ ดย่ อย คณะอนุ กรรมการ ซึ่ งอยู่ ภายใต้ การก� ำกั บ
ดู แลของคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้ สิ น
2.6.1 คณะอนุ กรรมการอั ตราดอกเบี้ ย ประกอบด้ วย
1. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา
ประธาน
2. นายกิ ตติ พันธ์ ศรี วรรณวิ ทย์
รองประธาน
3. นายนาธั ส กฤตวรานนท์
กรรมการ
4. นายวี รเวท ไชยวรรณ
กรรมการ
นางสาวอารี รัตน์ เอกโกศล
เลขานุ การ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
1. พิ จารณาก� ำหนดโครงสร้ างอั ตราดอกเบี้ ยที่ ใช้ อ้ างอิ งของ
ธนาคาร ทั้ งส� ำหรั บสิ นเชื่ อและเงิ นฝาก
2. ก� ำหนดสมมติ ฐานและแบบจ� ำลอง เพื่ อ ประเมิ นความเสี่ ยง
ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในภาวะที่ ไม่ ปกติ และจั ดท� ำรายงานผลลั พธ์ ที่ ได้
เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่ อก� ำหนดแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงต่ อไป
3. พิ จารณาอนุ มั ติ ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน และแผนรองรั บ
เหตุ ฉุกเฉิ นด้ านสภาพคล่ องในกรณี เกิ ดวิ กฤต
4. พิ จ ารณา อนุ มั ติ และสั่ งการในการด� ำเนิ นการแก้ ไขวิ กฤต
ด้ านสภาพคล่ อง การติ ดตามและตรวจสอบสถานการณ์
การจั ดหาก� ำลั งเจ้ าหน้ าที่ หรื ออุ ปกรณ์ สนั บสนุ นตามที่ ได้ รับแจ้ ง
และจั ดแบ่ งความรั บ ผิ ดชอบให้ กั บผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งการ
รายงานและประชาสั มพั นธ์ ให้ กับพนั กงาน ผู้ บริ หาร ประชาชน
ทั่ วไป และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทราบ
5. ก� ำหนดให้ มีการทดสอบและทบทวนแผนรองรั บการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
ต่ อเนื่ องด้ านสภาพคล่ อง เป็ นประจ� ำอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง
6. แต่ งตั้ งบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งหรื อคณะท� ำงานชุ ดใดชุ ดหนึ่ ง
เพื่ อด� ำเนิ นการตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย

3. กรรมการอิ สระ
นิ ยามกรรมการอิ สระ: กรรมการอิ สระต้ องไม่ มีธุรกิ จ หรื อส่ วนร่ วม
ในการบริ หารงาน หรื อไม่ มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ องกั บธนาคาร หรื อ
ไม่ มีลักษณะอื่ นใดที่ ท�ำให้ ไม่ สามารถให้ ความเห็ น ตั ดสิ นใจ หรื อลงมติ
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เกี่ ยวกั บการด� ำเนิ นงานของธนาคารได้ อย่ างเป็ นอิ สระ โดย
กรรมการอิ สระต้ องมี คุ ณสมบั ติ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก� ำหนดโดย
คณะกรรมการก� ำกั บตลาดทุ น และสอดคล้ องกั บหลั กเกณฑ์ ของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ดั งนี้
(1) ถื อหุ้ นไม่ เกิ นร้ อยละ 1 ของจ� ำนวนหุ้ นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้ งหมด
ของธนาคาร บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มี
อ� ำนาจควบคุ มของธนาคาร ทั้ งนี้ ให้ นับรวมการถื อหุ้ นของผู้ ที่
เกี่ ยวข้ องกั บกรรมการอิ สระรายนั้ นๆ ด้ วย
(2) ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้ าง
พนั กงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้ เงิ นเดื อนประจ� ำ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ ม
ของธนาคาร บริ ษั ทในกลุ่ มธุ รกิ จทางการเงิ นของธนาคาร
บริษัทย่ อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ�ำนาจควบคุ ม
ของธนาคาร เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดั งกล่ าวมาแล้ ว
ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี โดยลั กษณะต้ องห้ ามดั งกล่ าวไม่ รวมถึ งกรณี ที่
กรรมการอิ สระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการ
ซึ่ งเป็ นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร
(3) ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มี ความสั มพั นธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการ
จดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลั กษณะที่ เป็ นบิ ดา มารดา คู่ สมรส
พี่ น้อง และบุ ตร รวมทั้ งคู่ สมรสของบุ ตร ของกรรมการรายอื่ น
ผู้ บริ หาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอ�ำนาจควบคุ ม หรื อบุ คคลที่ จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้ บริ หาร หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ ม
ของธนาคาร บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มี
อ� ำนาจควบคุ มของธนาคาร
(4) ไม่ มีหรื อเคยมี ความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จกั บธนาคาร บริ ษัทย่ อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร
ในลั กษณะที่ อาจเป็ นการขั ดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่ างอิ สระ
ของตน รวมทั้ งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ ถือหุ้ นที่ มีนัย หรื อผู้ มีอ�ำนาจ
ควบคุ มของผู้ ที่มีความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จกั บธนาคาร บริ ษัทย่ อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร
เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดั งกล่ าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
ความสั มพั นธ์ ท างธุ ร กิ จตามข้ างต้ นรวมถึ งการท� ำรายการ
ทางการค้ าที่ กระท� ำเป็ นปกติ เพื่ อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อ
ให้ เช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกั บสิ นทรั พย์ หรื อบริ การ
หรื อการให้ หรื อรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ น ด้ วยการรั บหรื อ
ให้ กู้ยืม ค�้ ำประกั น การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลั กประกั นหนี้ สิน รวมถึ ง
พฤติ การณ์ อื่นท� ำนองเดี ยวกั น ซึ่ งเป็ นผลให้ ธนาคารหรือคู่ สัญญา
มี ภาระหนี้ ที่ต้องช� ำระต่ ออี กฝ่ ายหนึ่ ง ตั้ งแต่ ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์
ที่ มีตัวตนสุ ทธิ ของธนาคาร หรื อตั้ งแต่ 20 ล้ านบาทขึ้ นไป แล้ วแต่
จ� ำนวนใดจะต�่ ำกว่ า ทั้ งนี้ การค� ำนวณภาระหนี้ ดังกล่ าวให้ เป็ นไป
ตามวิ ธี การค� ำนวณมู ลค่ าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นตาม
ประกาศคณะกรรมการก� ำกั บตลาดทุ นว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ ในการ
ท� ำรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น โดยอนุ โลม และให้ นั บรวมภาระหนี้
ที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่ าง 1 ปี ก่ อนวั นที่ มี ความสั มพั น ธ์ ทางธุ ร กิ จ
กั บบุ คคลเดี ยวกั น
(5) ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ สอบบั ญชี ของธนาคาร บริษัทย่ อย บริษัทร่วม
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร และไม่ เป็ น
78

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

(6)

(7)

(8)

(9)

ผู้ ถือหุ้ นที่ มีนัย ผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มหรื อหุ้ นส่ วนของส� ำนั กงาน
สอบบั ญชี ซึ่ งมี ผู้สอบบั ญชี ของธนาคาร บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคารสั งกั ดอยู่
เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมี ลักษณะดั งกล่ าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ ให้ บริ การทางวิ ชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการ
ให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ ง
ได้ รับค่ าบริ การเกิ นกว่ า 2 ล้ านบาท ต่ อปี จากธนาคาร บริ ษัทย่ อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร
และไม่ เป็ นผู้ ถือหุ้ นที่ มีนัย ผู้ มีอ�ำนาจควบคุ ม หรื อหุ้ นส่ วนของ
ผู้ บริ ก ารวิ ชาชี พนั้ นด้ วย เว้ นแต่ จะได้ พ้ นจากการมี ลั กษณะ
ดั งกล่ าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
ไม่ เป็ นกรรมการที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งขึ้ นเพื่ อเป็ นตั วแทน
กรรมการของธนาคาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้ ถือหุ้ นซึ่ งเป็ น
ผู้ ที่เกี่ ยวข้ องกั บผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
ไม่ ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่ างเดี ยวกั นและเป็ นการแข่ งขั น
ที่ มีนัยกั บกิ จการของธนาคาร หรื อบริ ษัทย่ อย หรื อไม่ เป็ นหุ้ นส่ วน
ที่ มีนัยในห้ างหุ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลู กจ้ าง พนั กงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจ� ำ หรื อถื อหุ้ นเกิ น
ร้ อยละ 1 ของจ� ำนวนหุ้ นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้ งหมดของบริ ษัทอื่ น
ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่ างเดี ยวกั นและเป็ นการแข่ งขั น
ที่ มีนัยกั บกิ จการของธนาคารหรื อบริ ษัทย่ อย
ไม่ มีลักษณะอื่ นใดที่ ท�ำให้ ไม่ สามารถให้ ความเห็ นอย่ างเป็ นอิ สระ
เกี่ ยวกั บการด� ำเนิ นงานของธนาคาร

ภายหลั งได้ รับการแต่ งตั้ งให้ เป็ นกรรมการอิ สระที่ มีลักษณะเป็ นไป
ตามวรรคหนึ่ ง (1) ถึ งเก้ า (9) แล้ ว กรรมการอิ สระอาจได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ ตั ดสิ นใจในการด� ำเนิ นกิ จการของธนาคาร
บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่ อยล� ำดั บเดี ยวกั น ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
หรื อผู้ มี อ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร โดยมี การตั ดสิ นใจในรู ปแบบ
ขององค์ คณะ (Collective Decision) ได้
กรรมการอิ สระของธนาคาร มี จ�ำนวน 5 ท่ าน ตามรายชื่ อต่ อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ พิเศษกิ ติพงศ์ อุ รพี พัฒนพงศ์
2. นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ
3. นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส
4. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส
5. นายศุ ภชั ย สุ ขะนิ นทร์
ในปี 2564 กรรมการอิ สระรายที่ 2. ถึ ง 5. ไม่ มีความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จ
หรื อให้ บริ การทางวิ ชาชี พกั บธนาคาร บริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรื อผู้ มีอ�ำนาจควบคุ มของธนาคาร ยกเว้ นกรรมการอิ สระ
รายที่ 1. ที่ เคยด� ำรงต� ำแหน่ งประธานกรรมการของบริ ษั ทซึ่ ง
ให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายของธนาคารและผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
และได้ รับค่ าบริ การเกิ นกว่ า 2 ล้ านบาท ต่ อปี โดยคณะกรรมการ
ธนาคารให้ ความเห็ นและค� ำรั บรองว่ า การแต่ งตั้ งกรรมการอิ สระ
รายที่ 1. ไม่ มี ผลกระทบต่ อการปฏิ บั ติ หน้ าที่ และการให้ ความเห็ น
ที่ เป็ นอิ สระ และได้ รั บการผ่ อนผั นข้ อห้ ามคุ ณสมบั ติ ดั งกล่ าว
จากธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ ว

4. ค่ าตอบแทนของกรรมการ
4.1 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน
การจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ กรรมการและพนั กงานตั้ งแต่ ระดั บต� ำแหน่ ง
ผู้ อ�ำนวยการขึ้ นไป โดยมี การจั ดการให้ สอดคล้ องกั บบทบาทหน้ าที่
และความรั บผิ ดชอบในการก� ำกั บการท� ำงานของธนาคาร ค� ำนึ งถึ ง
ผลประกอบการของธนาคาร ผลงาน สภาพแวดล้ อมทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิ จโดยรวม และต้ องเป็ นไปตามมติ ที่ประชุ ม
ผู้ ถือหุ้ นก� ำหนด
4.2 การจ่ ายค่ าตอบแทน
4.2.1 ค่ าตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิ น
ส� ำหรั บกรรมการ ก� ำหนดเป็ น 4 ส่ วน ดั งนี้
1) ค่ าตอบแทนรายเดื อน โดยจ่ ายให้ กรรมการที่ ด�ำรงต� ำแหน่ ง
		
ดั งนี้
		
• ประธานกรรมการธนาคาร
		
• ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการ
			 ตรวจสอบ
2) ค่ า เบี้ ยประชุ ม โดยจ่ ายให้ แก่ กรรมการตามจ� ำนวนครั้ ง
		
ที่ เข้ าร่ วมประชุ ม

3)
		
		
		
4)
		
		

เงิ นบ� ำเหน็ จกรรมการ โดยมี หลั กเกณฑ์ การจ่ ายบ� ำเหน็ จ
กรรมการ ดั งนี้
• ธนาคารต้ องมี ผลก� ำไรจากการประกอบการ และ
• ธนาคารต้ องมี การจ่ ายเงิ นปั นผลให้ ผู้ถือหุ้ น
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลั กษณะอื่ น ตามที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ น
ก� ำหนดเป็ นจ� ำนวนแน่ นอนวางเป็ นหลั กเกณฑ์ และจะ
ก� ำหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป

ส� ำหรั บพนั กงานตั้ งแต่ ระดั บต� ำแหน่ งผู้ อ�ำนวยการขึ้ นไป ประกอบด้ วย
เงิ นเดื อน เงิ นช่ วยเหลื อ โบนั ส หรือเงิ นรางวั ล และค่ าใช้ จ่ายประจ� ำเดื อน
ได้ แก่ ค่ าสึ กหรอรถยนต์ ค่ าน�้ ำมั น ค่ าโทรศั พท์
4.2.2 ค่ าตอบแทนอื่ น เป็ นไปตามระเบี ยบหรื อหลั กเกณฑ์ ที่ธนาคาร
ก� ำหนด ได้ แก่
•
ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง / ค่ าที่ พัก / ค่ าพาหนะส� ำหรั บการเดิ นทาง
		
ไปปฏิ บัติงานต่ างจั งหวั ดและต่ างประเทศ
•
สวั สดิ การค่ ารั กษาพยาบาล การตรวจสุ ขภาพประจ� ำปี
		
ประกั นชี วิต
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ผลประโยชน์ ตอบแทน หุ้ น หุ้ นกู้ หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อื่น
ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการในรู ปค่ าตอบแทนรายเดื อน และค่ าเบี้ ยประชุ มของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุ ดย่ อย
ในปี 2564 เป็ นเงิ นรวม 6,750,000 บาท

คณะ
กรรมการ

คณะ
เจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ
ก� ำกั บ
ความเสี่ ยง

รวม

-

-

-

-

-

-

1,020,000

-

-

-

-

1,020,000

3. นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ

480,000

-

1,080,000

-

-

1,560,000

4. นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส

480,000

-

330,000

140,000

-

950,000

5. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส

480,000

-

360,000

80,000

600,000

1,520,000

6. นายศุ ภชั ย สุ ขะนิ นทร์

480,000

-

-

-

300,000

780,000

7. นายกั วราฟ มาลิ ค

480,000

-

-

80,000

360,000

920,000

8. นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย

-

-

-

-

-

-

9. นายวิ ญญู ไชยวรรณ

-

-

-

-

-

-

10. นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา

-

-

-

-

-

-

3,420,000

-

1,770,000

300,000

1,260,000

6,750,000

รายชื่ อ
1. นายวานิ ช ไชยวรรณ
2. ศาสตราจารย์ พิเศษกิ ติพงศ์
อุ รพี พัฒนพงศ์

รวม
หมายเหตุ :
		
		
		

1.
2.
3.
4.

ตารางนี้ ไม่ รวมค่ าตอบแทนรายเดื อนและผลประโยชน์ อื่ นของกรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
บุ คคลล� ำดั บที่ 1 ไม่ ขอรั บค่ าตอบแทนรายเดื อน
บุ คคลล� ำดั บที่ 2 ได้ รับแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธานกรรมการ มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
บุ คคลล� ำดั บที่ 8, 9, 10 ไม่ ขอรั บค่ าเบี้ ยประชุ มทุ กคณะ

ตารางแสดงค่ าตอบแทนรายเดื อนกรรมการที่ เป็ นผู้ บริ หาร
ในปี 2564
ประเภท

จ� ำนวน
คน

ค่ าตอบแทนรายเดื อน

3

เงิ นสมทบเข้ ากองทุ นส� ำรองเลี้ ยงชี พ

2

2,809,080

เงิ นสมทบเข้ ากองทุ นประกั นสั งคม

2

11,700

รวม

3

จ� ำนวนเงิ น (บาท)
79,805,986.80

82,626,766.80

ตารางแสดงผลตอบแทนพิ เศษในปี 2564
ประเภท

จ� ำนวน
คน

ผลตอบแทนพิ เศษ

6

3,392,000

รวม

6

3,392,000
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จ� ำนวนเงิ น (บาท)

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

ตารางแสดงผลตอบแทนกรรมการกรณี หุ้ น / หุ้ นกู้ ในปี 2564

ประเภท

จ� ำนวน
คน

จ� ำนวนเงิ น (บาท)

หุ้ น / หุ้ นกู้

-

-

รวม

-

-

ตารางแสดงค่ าตอบแทนอื่ นๆ ที่ ไม่ ใช่ ตัวเงิ นในปี 2564

ประเภท

จ� ำนวน
คน

ประกั นชี วิต

3

11,808.40

รวม

3

11,808.40

จ� ำนวนเงิ น (บาท)

5. สิ ทธิ ของผู้ มีส่วนได้ เสี ย
ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ให้ ความส� ำคั ญกั บ
การบริ หารงานและการด� ำเนิ นธุ รกิ จด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
โปร่ งใส และเป็ นธรรม ซึ่ งสอดคล้ องกั บหลั กเกณฑ์ การก� ำกั บดู แล
กิ จการที่ ดี พร้ อมยึ ดมั่ นในความรั บผิ ดชอบสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ภายใต้ นโยบาย “การก� ำกั บดู แลการให้ บริ การลู กค้ าอย่ างเป็ นธรรม”
(Market Conduct) และ “การให้ สินเชื่ ออย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ”
(Responsible Lending) ด้ วยความเชื่ อมั่ นในแนวคิ ด “Everyone
Matters ทุ กคนคื อคนส� ำคั ญ”
ตลอดเส้ นทางสร้ างการเติ บโตทางธุ รกิ จ ธนาคารมุ่ งมั่ นสร้ างสรรค์
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี ความแตกต่ าง เรี ยบง่ าย และโปร่ ง ใส โดยก� ำหนด
นโยบาย มาตรการ รวมถึ งระบบงานในการป้ องกั นและจั ดการ
ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึ งการควบคุ มดู แล ติ ดตาม
และตรวจสอบให้ มีการปฏิ บัติตามนโยบาย มาตรการ และระบบงาน
ที่ วางไว้ พร้ อ มทบทวนความเหมาะสมของนโยบายธนาคารและ
แนวทางที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างสม�่ ำเสมอ เพื่ อประโยชน์ ของผู้ มีส่วนได้ เสี ย
ทุ กกลุ่ ม ดั งนี้
ลู กค้ า: ธนาคารมุ่ งสนั บสนุ นด้ านการเงิ นส� ำหรั บประชาชนคนไทย
ทุ กคน โดยเฉพาะกลุ่ มผู้ ประกอบการรายย่ อยให้ สามารถเข้ าถึ ง
บริ การด้ านการเงิ นในระบบได้ อย่ างเท่ าเที ยมและทั่ วถึ ง ด้ วยเงื่ อนไข
ผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นที่ โปร่ งใสและเป็ นธรรม เพื่ อให้ ลูกค้ าสามารถ
น� ำไปใช้ เป็ นเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนในธุ รกิ จได้ อย่ างมั่ นคง และสามารถ
สร้ างการเติ บโตได้ อย่ างแข็ งแกร่ งในระยะยาว
ดั งนั้ น ธนาคารจึ งพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ นที่ สามารถตอบโจทย์
ลู กค้ าได้ อย่ างหลากหลาย และพั ฒนากระบวนการให้ บริ การที่ รวดเร็ว
การอนุ มัติสินเชื่ อที่ ไม่ ยุ่งยากซั บซ้ อน รวมถึ งรั กษาความสั มพั นธ์ อันดี
กั บลู กค้ าเสมอมา ด้ วยความเข้ าใจในความต้ องการของลู กค้ า
ทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย ส่ งผลให้ ลู กค้ ามั่ นใจในคุ ณภาพและได้ รั บความ
พึ งพอใจสู งสุ ดจากการใช้ บริ การด้ านสิ นเชื่ อ หรื อ ผลิ ตภั ณฑ์ ทาง
การเงิ นของธนาคาร
ผู้ ถือหุ้ น: ธนาคารพั ฒนาด้ านผลิ ตภั ณฑ์ และการบริ การอย่ างต่ อเนื่ อง
เพื่ อสร้ างการเติ บโตด้ านผลประกอบการและความยั่ งยื นทางธุ รกิ จ
ด้ วยความตระหนั กถึ งการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคมที่ ต้ องสร้ าง
รากฐานการเติ บโตเชิ งพาณิ ชย์ ควบคู่ กับการสร้ างความสั มพั นธ์
อั นดี กับคนในสั งคมในระยะยาว และการสร้ างมู ลค่ าให้ แก่ ผู้ถือหุ้ น
โดยค� ำนึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้ มีส่วนได้ เสี ย ภายใต้ วิสัยทั ศน์ และ
พั นธกิ จของธนาคาร รวมทั้ งหลั กการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดีบนพื้ นฐาน
ของความซื่ อสั ตย์ และโปร่ งใส

พนั กงาน: ธนาคารมี นโยบายด้ านการพั ฒนาอบรมความรู้
ความสามารถของพนั กงานให้ มีคุณภาพอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลู กค้ าได้ อย่ างมี มาตรฐานและสร้ างความพึ งพอใจ
สู งสุ ด โดยเล็ งเห็ นความส� ำคั ญของการสร้างบรรยากาศในการท� ำงาน
เสมื อนบุ คคลในครอบครั ว เดี ยวกั น และส่ งเสริ ม ให้ พนั กงานที่ มี
ความสามารถมี โอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่ การงาน พร้อมรับผลตอบแทน
ที่ ดีและเหมาะสม เพื่ อความร่ วมแรงร่ วมใจในการขั บเคลื่ อนสร้ าง
การเติ บโตร่ วมกั น
คู่ ค้ า : ธนาคารให้ ความส� ำคั ญกั บการด� ำเนิ นธุ ร กิ จอย่ างซื่ อ สั ตย์
สุ จริ ต และเที่ ยงธรรมต่ อคู่ ค้า โดยมุ่ งเน้ นการท� ำธุ รกิ จร่ วมกั บคู่ ค้า
ในระยะยาวและสร้ า งการเติ บโตอย่ างยั่ งยื น รวมถึ งธนาคารยั ง
สนใจการแสวงหาพั นธมิ ตรที่ สามารถเพิ่ มโอกาสทางธุ ร กิ จและ
ความร่ วมมื อในการแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ในการด� ำเนิ น
ธุรกิ จร่วมกั นอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อผลั กดั นให้ ธนาคารประสบความส� ำเร็จ
ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ ได้ อย่ างรวดเร็ วและแข็ งแกร่ งมากยิ่ งขึ้ น
เจ้ าหนี้ : ธนาคารยึ ดมั่ นในนโยบายและปฏิ บัติตามเงื่ อนไขการกู้ ยืมเงิ น
ภายใต้ ข้อตกลงที่ มีต่อเจ้ าหนี้ อย่ างเคร่ งครั ด ด้ วยการควบคุ มดู แล
ให้ มีการช� ำระคื นเงิ นกู้ และดอกเบี้ ยให้ กับเจ้ าหนี้ เงิ นกู้ ยืมทุ กประเภท
อย่ างครบถ้ วนตามก� ำหนดระยะเวลา พร้ อมสร้ างการเติ บโต
ด้ านผลการด� ำเนิ นงานให้ เจ้ าหนี้ มี ความมั่ นใจในฐานะการเงิ นและ
ความสามารถในการช� ำระหนี้ ของธนาคาร
หน่ วยงานก� ำกั บดู แล: ธนาคารมุ่ งมั่ นด� ำเนิ นธุ รกิ จภายใต้ การปฏิ บัติ
ตามกฎหมายและ/หรื อข้ อก� ำหนดของหน่ วยงานก� ำกั บดู แล
ที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างเคร่ งครั ด
สั งคม: ธนาคารมี ส่วนร่ วมในการพั ฒนาสั งคม ด้ วยการอยู่ เคี ยงข้ าง
ผู้ ประกอบการขนาดกลางถึ งขนาดย่ อมให้ สามารถเริ่มต้ นและต่ อยอด
ธุ รกิ จได้ อย่ างแข็ งแกร่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนส� ำคั ญในการสร้ างความมั่ นคง
ทางเศรษฐกิ จ ภายใต้ วิ สั ยทั ศน์ และพั น ธกิ จการด� ำเนิ นงานของ
ธนาคารบนหลั กจริ ยธรรมและการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี
สิ่ งแวดล้ อม: ธนาคารมุ่ งหวั งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่ วยบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศและสิ่ งแวดล้ อม
อย่ างยั่ งยื น ด้ วยการด� ำเนิ นโครงการที่ เกี่ ยวข้ องกั บการส่ งเสริ ม
ให้ เกิ ดความตระหนั กถึ งความส� ำคั ญของสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งเยาวชน
และพนั กงานธนาคาร โดยยั งก� ำหนดลั กษณะกิ จการที่ ธนาคาร
ไม่ สนั บสนุ นการให้ สิ นเชื่ อ ได้ แก่ ธุ รกิ จที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม สั งคม และธรรมาภิ บาล พร้ อมประกาศนโยบายให้ เป็ น
ส่ วนหนึ่ งในกระบวนการคั ดกรองลู กค้ าอย่ างเป็ นรู ปธรรม

รายงานประจ� ำปี 2564
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6. การประชุ ม

คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
และก� ำหนด
ค่ าตอบแทน

6/6

-

-

-

-

นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ

12/12

-

12/12

-

-

นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส

12/12

-

12/12

3/3

12/12

นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส

12/12

-

11/12

3/3

-

นายศุ ภชั ย สุ ขะนิ นทร์

12/12

-

-

-

10/12

นายกั วราฟ มาลิ ค

12/12

-

-

3/3

12/12

นางสาวกฤษณา อร่ ามกุ ลชั ย

12/12

-

-

-

-

นายวิ ญญู ไชยวรรณ

11/12

12/12

-

-

10/12

นายรอย ออกุ สติ นัส กุ นารา

12/12

12/12

-

-

12/12

รายชื่ อ
ศาสตราจารย์ พิเศษ กิ ติพงศ์ อุ รพี พัฒนพงศ์

คณะกรรมการ
ก� ำกั บ
ความเสี่ ยง

หมายเหตุ : 1. บุ คคลล� ำดั บที่ 1 ได้ รับแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งประธานกรรมการ มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
		
2. บุ คคลล� ำดั บที่ 5 ได้ รับแต่ งตั้ งให้ ด�ำรงต� ำแหน่ งกรรมการ ในคณะกรรมการก� ำกั บความเสี่ ยง มี ผลตั้ งแต่ วันที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2564

7. จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ

8. การป้ องกั นความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการธนาคารได้ ก�ำหนดนโยบายการฝึ กอบรมมาตรฐาน
ด้ านจริ ยธรรมต่ อบุ คลากรทุ กระดั บของธนาคารอย่ างชั ดเจน เพื่ อ
เสริ มสร้ างความเชื่ อถื อและความไว้ วางใจ พร้ อมสร้ างประโยชน์ สูงสุ ด
ให้ อุตสาหกรรมทางการเงิ นของธนาคาร ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้ เสี ย
โดยบุ คลากรทุ กระดั บมี หน้ าที่ ต้องถื อปฏิ บัติตามแนวทางที่ ก�ำหนดไว้
อย่ างเคร่ งครั ด ทั้ งในส่ วนที่ พึงปฏิ บัติต่อธนาคาร ลู กค้ า สั งคม และ
บุ คลากรในองค์ กร ดั งนี้
• ปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความซื่ อสั ตย์ สุจริต มี คุณธรรม ความรับผิ ดชอบ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ของทางการ และนโยบายระเบี ยบงาน
ของธนาคารอย่ างเคร่ ง ครั ด เช่ น นโยบายการต่ อต้ านการ
คอร์รัปชั น (Anti-Corruption Policy) และนโยบายการปฏิ บัติงาน
การป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น และการป้ องกั นและ
ปราบปรามการสนั บสนุ นทางการเงิ นแก่ การก่ อการร้ ายและ
การแพร่ ขยายอาวุ ธที่ มีอานุ ภาพท� ำลายล้ างสู ง
• มี ส่วนร่ วมในการป้ องกั นและหลี กเลี่ ยงการกระท� ำอั นน� ำมาซึ่ ง
ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์
• ปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความยึ ดมั่ นในมาตรฐานของผู้ ประกอบวิ ชาชี พ
ที่ มีความรู้ ความสามารถ ความช� ำนาญ และความระมั ดระวั ง
รอบคอบอย่ างเต็ มความสามารถ
• เก็ บรั กษาข้ อมู ลอั นเป็ นความลั บ และไม่ ใช้ ข้อมู ลภายในหรื อข้ อมู ล
อั นเป็ นความลั บเพื่ อแสวงหาประโยชน์ ในทางมิ ชอบแก่ ตนเอง
หรื อผู้ อื่น

ธนาคารก� ำหนดแนวทางเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรถึ งมาตรการบริ หาร
จั ดการความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ดั งนี้
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

8.1 การป้ องกั นการใช้ ข้อมู ลภายใน
ธนาคารประกอบธุ รกิ จภายใต้ ขอบเขตการประกอบธุ รกิ จและ
ขอบเขตการท� ำธุ ร กรรมของธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อ รายย่ อย โดย
ให้ บริ การแก่ ลูกค้ ารายย่ อย วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม และ
มี ลู กค้ าที่ เป็ นธุ ร กิ จขนาดใหญ่ จ� ำนวนจ� ำกั ด จึ งมี ความเสี่ ยงที่ ต�่ ำ
เกี่ ยวกั บการรั บและใช้ ข้อมู ลที่ ยังมิ ได้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะที่ มีสาระ
ส� ำคั ญ (Material Nonpublic Information) ทั้ งนี้ ธนาคารมี
ข้ อก� ำหนดในจรรยาบรรณพนั กงานเกี่ ยวกั บการรั กษาข้ อมู ลความลั บ
และการห้ ามใช้ ข้ อมู ลของธนาคารและลู กค้ าเพื่ อประโยชน์ ของ
ตนเองหรื อผู้ อื่น
8.2 การท� ำธุ รกรรมกั บผู้ มีผลประโยชน์ เกี่ ยวข้ อง
ธนาคารก� ำหนดนโยบายการท� ำธุ รกรรมกั บผู้ มี ผลประโยชน์
เกี่ ยวข้ อง เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิ บาลในองค์ กร ป้ องกั นความขั ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และเป็ นกรอบการก� ำกั บดู แลความเสี่ ยงด้ านการ
ปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ โดยมี ข้อก� ำหนดในการท� ำธุ รกรรม ดั งนี้
8.2.1 ต้ องไม่ มี เงื่ อนไขหรื อข้ อก� ำหนดพิ เศษผิ ดไปจากปกติ
		
ของการประกอบการค้ าทั่ วไปที่ มี ความเสี่ ยงในระดั บ
		
เดี ยวกั น

8.2.2
		
		
		
8.2.3
		
		
8.2.4
		
		
		
		
8.2.5
		
		

ประโยชน์ ที่ ธนาคารได้ รั บ ต้ องอยู่ บนพื้ นฐานของการมี
ธรรมาภิ บาลที่ ดี โดยจะต้ องพิ จารณาเงื่ อนไขของการท� ำ
ธุ รกรรม การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุ มภายใน และ
การเปิ ดเผยข้ อมู ลตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
ต้ องจั ดท� ำเป็ นเอกสารสั ญญาที่ มีผลบั งคั บตามกฎหมาย
และมี เงื่ อนไขหรื อ ข้ อก� ำหนดเป็ นปกติ เหมื อนกั บการท� ำ
ธุ รกรรมกั บบุ คคลทั่ วไปที่ มีความเสี่ ยงในระดั บเดี ยวกั น
การพิ จารณาการท� ำธุ รกรรมต้ องด� ำเนิ นการอย่ างโปร่ งใส
และเป็ นประโยชน์ ต่อธนาคารเป็ นส� ำคั ญ และให้ ความส� ำคั ญ
ต่ อการป้ องกั นรายการที่ อาจเป็ นการขั ดแย้ งทางผลประโยชน์
โดยผู้ มีต�ำแหน่ งหรื อมี อ�ำนาจในการจั ดการของธนาคาร
ที่ เกี่ ยวข้ องต้ องไม่ มีส่วนร่ วมในการอนุ มั ติการท� ำธุ รกรรม
ธุรกรรมซึ่ งไม่ เป็ นไปตามนโยบายที่ ธนาคารก� ำหนดต้ องได้ รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุ มัติ
จากคณะกรรมการธนาคาร

8.3 การรั บและให้ ของขวั ญ การรั บรอง และผลประโยชน์ อื่นๆ
ธนาคารก� ำหนดนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั น โดยพนั กงานทุ กระดั บ
สาขาของธนาคาร บริ ษัทลู ก นายหน้ า และตั วแทน รวมถึ งผู้ ถือหุ้ น
หรื อบุ คคลใดๆ ที่ กระท� ำการแทนธนาคาร ต้ องไม่ ติดสิ นบน น� ำเสนอ
หรื อให้ ค�ำมั่ นสั ญญาว่ าจะให้ ผลตอบแทน หรื อเรี ยกร้ องผลประโยชน์
อื่ นใดซึ่ งไม่ เหมาะสมทั้ งทางตรงและทางอ้ อมกั บลู กค้ า หน่ วยงาน
ของรั ฐ เอกชน หรื อบุ คคลที่ สาม เพื่ อก่ อให้ เกิ ดอิ ทธิ พลต่ อการใช้
วิ จารณญาณที่ เป็ นกลางในการตั ดสิ นใจ หรื อก่ อให้ เกิ ดอิ ทธิ พลต่ อ
การกระท� ำในหน้ าที่ ของผู้ อื่ น หรื อ ท� ำให้ ได้ มาซึ่ งความได้ เปรี ย บ
ทางธุ รกิ จหรื อประโยชน์ อั นมิ ชอบ หรื อเพื่ อจุ ดประสงค์ อื่ นใดที่
ไม่ เหมาะสม

9. การควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายใน
ธนาคารให้ ความส� ำคั ญกั บระบบการควบคุ มภายใน ด้ วยการก� ำหนด
เป็ นนโยบายหลั กในการสร้ างระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม
และเพี ยงพอ รวมทั้ งการพั ฒนาระบบการควบคุ มภายในให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น เนื่ องจากธนาคารตระหนั กดี ว่าระบบการควบคุ ม
ภายในที่ ดีและเหมาะสมสามารถช่ วยป้ องกั นการปฏิ บัติงานในทุ กส่ วน
ของธนาคาร ซึ่ งน� ำไปสู่ ผลประกอบการที่ ดีและความเจริ ญก้ าวหน้ า
ของธนาคารให้ มีความยั่ งยื น โดยสาระส� ำคั ญของระบบการควบคุ ม
ภายในที่ ธนาคารได้ ก�ำหนดไว้ มีดังนี้
1. การจั ดโครงสร้ างองค์ กรให้ มีความชั ดเจนและสอดคล้ องกั บ
ขนาดของธนาคารและเป้ าหมายในการด� ำเนิ นธุ รกิ จ
2. คณะกรรมการตรวจสอบท� ำหน้ าที่ พิ จารณาความเพี ยงพอ
ของระบบการควบคุ มภายในของธนาคาร โดยก� ำกั บดู แล
การปฏิ บัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนท� ำงาน
ใกล้ ชิ ดกั บผู้ สอบบั ญชี ของธนาคาร ซึ่ งเน้ นการพิ จารณา

ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ มภายใน การปฏิ บั ติ ตาม
กฎเกณฑ์ ของทางการและทบทวนสอบทานนโยบายบั ญชี
ที่ ส�ำคั ญ รวมถึ งการเปิ ดเผยข้ อมู ลของธนาคาร
3. ธนาคารได้ ให้ ความส� ำคั ญกั บการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่ างยิ่ ง
โดยมี คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงและฝ่ ายงานบริ ห าร
ความเสี่ ยงที่ มี หน้ าที่ วิ เคราะห์ ความเสี่ ยงประเภทต่ างๆ และ
ติ ดตามให้ ธนาคารมี ความเสี่ ยงในระดั บที่ ยอมรั บได้ ตามที่
คณะกรรมการก� ำหนด โดยมี การรายงานเรื่ องจากการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจ� ำ
4. ธนาคารมี ระเบี ยบการปฏิ บั ติ งานที่ ก� ำหนดอ� ำนาจตลอดจน
ความรับผิ ดชอบของผู้ บริหารและผู้ ปฏิ บัติงานแต่ ละระดั บ รวมถึ ง
กระบวนการควบคุ มในแต่ ละขั้ นตอนของการปฏิ บัติงาน โดย
มี การแบ่ งแยกหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งาน ผู้ สอบทาน และผู้ อนุ มั ติ
ออกจากกั น เพื่ อ ให้ เกิ ดการถ่ วงดุ ลและเพื่ อ การตรวจสอบ
ระหว่ างกั นอย่ างเหมาะสม และมี การจั ดท� ำคู่ มือการปฏิ บัติงาน
เพื่ อให้ ผู้ปฏิ บัติงานปฏิ บัติตามได้ อย่ างไม่ ผิดพลาด
5. ธนาคารมี ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ได้ รั บการพั ฒนา
อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อ ใช้ สนั บสนุ นข้ อมู ลทางการเงิ นและข้ อมู ล
การปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ มีการติ ดตามและประเมิ นผลตามระบบ
การควบคุ มภายในที่ ก�ำหนด และให้ สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ที่ มีนัยส� ำคั ญได้ อย่ างทั นท่ วงที รวมถึ งสามารถให้ ข้อมู ลระบบ
สารสนเทศที่ มีประโยชน์ มี ความถู กต้ องครบถ้ วนต่ อการตั ดสิ นใจ
ของคณะกรรมการและผู้ บริ หารของธนาคาร
6. สายงานตรวจสอบภายในมี หน้ าที่ ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของ
ธนาคาร โดยใช้ หลั กเกณฑ์ การพิ จารณาตามฐานความเสี่ ยง
ของงาน การปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ของทางการ นโยบายระเบี ยบ
ปฏิ บัติของธนาคาร เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ โดยสายงาน
ตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิ สระในการปฏิ บั ติ งานจาก
ฝ่ ายจั ดการ ซึ่ งรายงานตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ

10. การเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสาร
ธนาคารยึ ดมั่ นในการด� ำเนิ นงานที่ มี การเปิ ดเผยข้ อมู ลข่ าวสาร
ของธนาคารอย่ างครบถ้ วนและโปร่ งใส โดยก� ำหนดให้ มีการก� ำกั บ
ตรวจสอบและก� ำกั บการปฏิ บัติงานของธนาคาร ภายใต้ กฎเกณฑ์
และนโยบายระเบี ยบปฏิ บัติของธนาคาร เพื่ อให้ ผู้มีส่วนได้ เสี ยและ
ผู้ สนใจทั่ วไปได้ รับทราบข้ อมู ลข่ าวสารอย่ างทั่ วถึ ง ไม่ ว่าจะเป็ นข้ อมู ล
ทั่ วไปของธนาคาร รายงานข้ อมู ลทางการเงิ น ข้ อมู ลการด� ำรง
เงิ นกองทุ นตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมทั้ งข้ อมู ล
ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การของธนาคาร ซึ่ งมี การเผยแพร่ ผ่านสื่ อมวลชน
และเว็ บไซต์ ของธนาคารที่ www.tcrbank.com ตลอดจนช่ องทาง

รายงานประจ� ำปี 2564
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สื่ อสั งคมออนไลน์ ต่ างๆ (Social Media) พร้ อมทั้ งเปิ ดเผยรายงาน
ความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิ น
ในรายงานประจ� ำปี ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ซึ่ งเผยแพร่
บนเว็ บไซต์ ของธนาคารเช่ นเดี ยวกั น

11. การบริ หารลู กค้ าสั มพั น ธ์
ธนาคารมุ่ งเน้ นการท� ำความเข้ าใจและเข้ าถึ งความต้ องการที่ แท้ จริ ง
ของลู กค้ า พร้ อมให้ ความส� ำคั ญกั บการส่ งมอบประสบการณ์ ที่ ดี
และตอบโจทย์ ลูกค้ าในทุ กช่ องทางการให้ บริ การของธนาคาร โดยได้
จั ดตั้ งที มบริ หารความสั มพั นธ์ ลูกค้ า เพื่ อตอบสนองความต้ องการ
ของลู กค้ า พร้ อมจั ดตั้ งศู นย์ ลูกค้ าสั มพั นธ์ (Call Center) ให้ บริ การ
สอบถามข้ อมู ลต่ างๆ ของธนาคาร รวมถึ งผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การ
ที่ สามารถรองรั บ ความต้ องการของลู กค้ า พร้ อ มจั ดให้ มี การน� ำ
ข้ อเสนอแนะของลู กค้ าจากการสอบถามความพึ งพอใจการใช้
บริ ก ารมาปรั บ ปรุ ง พั ฒนาการให้ บริ ก ารและกระบวนการต่ างๆ
เพื่ อสร้ างประสบการณ์ ที่ ดี ให้ กับลู กค้ าอย่ างต่ อเนื่ อง
ขณะเดี ยวกั นธนาคารยั งได้ ประชาสั มพั นธ์ข้อมู ลผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ น
ของธนาคารผ่ านหลากหลายช่ องทาง เช่ น เฟซบุ๊ ก แชต เว็ บไซต์
เพื่ อ ให้ ลู กค้ าของธนาคารสามารถเข้ าถึ งผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเงิ น
ได้ อย่ างทั่ วถึ ง โดยธนาคารยั งให้ ความส� ำคั ญกั บการพั ฒนาที มงาน
ด� ำเนิ นการติ ดต่ อลู กค้ าที่ ให้ ความสนใจผลิ ตภั ณฑ์ ของธนาคาร และ
ส่ งมอบประสบการณ์ ที่ ดี ในทุ กช่ องทางการให้ บริ การ รวมถึ งมี
ที มงานในการประสานงานรั กษาฐานลู กค้ าเก่ าที่ มีคุณภาพให้ คงอยู่
กั บธนาคารต่ อไป

12. การรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
ธนาคารให้ ความส� ำคั ญกั บแนวทางการด� ำเนิ นงานที่ ยึ ดหลั ก
ความถู กต้ อง ซื่ อสั ตย์ และโปร่งใส โดยได้ จัดตั้ งฝ่ ายรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
เพื่ อรองรั บการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนของลู กค้ าหรื อการแจ้ งเบาะแส
การทุ จริ ตต่ างๆ ซึ่ งลู กค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ ผ่านช่ องทางออนไลน์
ของธนาคาร สาขา และศู นย์ ลู กค้ าสั มพั น ธ์ (Call Center) โดย
เจ้ าหน้ าที่ จะต้ องสามารถรั บเรื่ องได้ ทันที แม้ เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
หน่ วยงานอื่ น เพื่ ออ� ำนวยความสะดวกและไม่ ท�ำให้ ผู้ร้องเรี ยนเกิ ด
ความไม่ พอใจ จากนั้ นจึ งแจ้ งให้ ผู้ ร้องเรียนทราบขั้ นตอนและระยะเวลา
ในการด� ำเนิ นการ
นอกจากนั้ น ธนาคารยั งมี การก� ำหนดจรรยาบรรณหรื อ บทบาท
หน้ าที่ ของพนั กงานทุ กระดั บ ให้ ครอบคลุ มถึ งการตรวจสอบ
และการปฏิ บัติงานที่ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ คู่ มือ
การปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้ อง พร้ อมทั้ งมี กระบวนการด้ านวิ นั ย
และมี ระเบี ยบในการลงโทษพนั กงานที่ กระท� ำความผิ ดอย่ างจริ งจั ง
ด้ วยความเป็ นธรรมและเหมาะสม รวมทั้ งส่ งเสริ มให้ มีการสอดส่ อง
ดู แลการกระท� ำผิ ดผ่ านการมี ส่วนร่ วมของทุ กคนในองค์ กร
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13. การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล
งานบริ หารทรั พยากรบุ คคลมี ขอบเขตความรั บผิ ดชอบ 3 ด้ าน ได้ แก่
การบริ หารทรั พยากรบุ คคล (Human Resource Management)
การบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงองค์ กร (รวมถึ งงานฝึ กอบรมและ
พั ฒนาบุ คลากร) (Change Management) และธุ รการ (General
Administration)
แนวทางในการด� ำเนิ นงาน
ในปี 2564 ยั งคงเป็ นปี ที่ มี ความท้ าทายต่ อสายงานบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ คคลจากสถานการณ์ วิ กฤตโรคระบาดติ ดเชื้ อไวรั ส
โควิ ด-19 ระลอกใหม่ ที่ มี ความรุ น แรงมากกว่ าปี 2563 ในการ
บริ หารจั ดการเพื่ อการดู แลพนั กงานของธนาคารในสถานการณ์
ดั งกล่ าว ส่ งผลให้ ทั้ ง 3 หน่ วยงานภายใต้ HR Management
ต้ องปรั บแผนงานเพื่ อรองรั บการท� ำงานอย่ างเร่ งด่ วนในการรั บมื อ
กั บสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิ ด-19 ที่ เกิ ดขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
การด� ำเนิ นงานตามแผนธุ ร กิ จของธนาคารในปี 2564 ธนาคาร
ได้ เพิ่ มจ� ำนวนพนั กงานอย่ างต่ อเนื่ องจากจ� ำนวน 3,244 คน
เป็ น 3,825 คน ในช่ วงสิ้ นปี 2564 การเพิ่ มจ� ำนวนพนั กงาน
เป็ นจ� ำนวนมากดั งกล่ าวส่ งผลให้ หน่ วยงานบริ หารการเปลี่ ยนแปลง
ต้ องวางกลยุ ทธ์ เร่ งให้ ความรู้ ที่ จ� ำเป็ นต่ อพนั กงานเพื่ อน� ำไป
ปฏิ บัติงาน และจั ดฝึ กอบรม รวมถึ งด� ำเนิ นกระบวนการเพื่อให้ มั่นใจว่ า
พนั กงานขายมี ใบอนุ ญาตที่ จ� ำเป็ นต่ างๆ ครบถ้ วนตามกฎหมาย
พร้ อมสร้ างวั ฒนธรรมองค์ กรผ่ าน DNA และค่ านิ ยมหลั ก
ขององค์ กรให้ แก่ พนั กงาน ทั้ งพนั กงานใหม่ และพนั กงานปั จจุ บั น
ตลอดจนดู แลความเป็ นอยู่ ของพนั กงานผ่ านระบบสวั สดิ การ
พนั กงานที่ ธนาคารได้ จั ดเตรี ย มไว้ และผ่ านกิ จกรรมต่ างๆ ที่ จะ
จั ดให้ มีข้ึ นตลอดทั้ งปี 2565
ในปี 2564 ธนาคารได้ เล็ งเห็ นแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงส� ำคั ญต่ างๆ
ที่ เกิ ดขึ้ นในระบบธนาคาร โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการเปลี่ ยนแปลง
ในเชิ งการเพิ่ มขึ้ นของกฎหมาย กฎเกณฑ์ และการควบคุ มต่ างๆ
ธนาคารจึ งได้ มุ่งให้ ความรู้ แก่ พนั กงานในเรื่ อง Market Conduct,
Insurance Licensing and Insurance Act, Data Protection
Act (PDPA), Collections Law & Regulation และกฎหมาย
แรงงาน ควบคู่ ไปกั บจริ ย ธรรมในการท� ำงาน เพื่ อ การให้ บริ การ
ที่ ถูกต้ องอย่ างเป็ นมื ออาชี พแก่ ลูกค้ าของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้ จัดให้ มีหลั กสู ตร ESG การด� ำเนิ นงานภายใต้
แนวนโยบายการธนาคารที่ ยั่งยื นอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒนา
และการเปลี่ ยนแปลงองค์ รวมของแนวความคิ ดในการให้ บริ การ
ที่ ดีที่สุดแก่ ลูกค้ า สั งคม และเพื่ อนพนั กงานภายในธนาคาร รวมถึ ง
การฝึ กอบรมต่ างๆ ทั้ งที่ เป็ นการอบรมในห้ องอบรม การอบรม
Online Training และการอบรม e-Learning เพื่ อสร้ างและส่ งเสริ ม
ความตระหนั กรู้ ถึ งความส� ำคั ญของการให้ บริ การที่ ดี แก่ ลู กค้ า
ทั้ งภายนอกและภายใน อั นจะน� ำไปสู่ ความส� ำเร็ จที่ ยั่งยื นของธนาคาร

ขณะเดี ยวกั นธนาคารยั งมุ่ งเน้ นการพั ฒนาบุ คลากรระดั บบริ หาร
และบุ คลากรที่ ธนาคารได้ คัดเลื อก เพื่ อให้ มีทักษะส� ำคั ญในการน� ำ
พนั กงานและองค์ กรให้ เติ บโตและก้ าวหน้ าอย่ างต่ อเนื่ อง

14. นโยบายเกี่ ยวกั บการก� ำกั บดู แลกิ จการ
ธนาคารสนั บสนุ นให้ มีการพั ฒนางานการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี โดย
ก� ำหนดนโยบายและคู่ มือจรรยาบรรณของธนาคาร / คู่ มือจรรยาบรรณ
พนั กงานเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร เพื่ อเป็ นกรอบในการประกอบธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อรายย่ อยและการปฏิ บัติงานส� ำหรั บบุ คลากร
ของธนาคาร ด้ วยความยึ ดมั่ นในคุ ณธรรม ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
และการปฏิ บัติที่สอดคล้ องกั บกฎหมายต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามแนวทาง
การก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี ดั งต่ อไปนี้
1. จั ดให้ ผู้บริหารและพนั กงานทุ กระดั บลงนามและยอมรับปฏิ บัติตาม
คู่ มือจรรยาบรรณของธนาคารและคู่ มือจรรยาบรรณพนั กงาน
ตลอดจนให้ การอบรมหั วข้ อธรรมาภิ บาลและจรรยาบรรณให้ กับ
พนั กงานใหม่ ทุกเดื อน

2.2
		
		
		
2.3
		
		
		
		
		
2.4
		
		
		
		

จั ดให้ มี หน่ วยงานก� ำกั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ เพื่ อ
ท� ำหน้ าที่ ก� ำกั บดู แลการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
อย่ างเป็ นอิ สระ พร้ อมทั้ งจั ดสรรบุ คลากรและทรั พยากร
ต่ างๆ ให้ กับหน่ วยงานดั งกล่ าวอย่ างเหมาะสม
จั ดให้ มีการก� ำกั บดู แลเพื่ อสอบทานการปฏิ บัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ของหน่ วยงานทางการที่ เกี่ ยวข้ อง นโยบายและ
ระเบี ยบปฏิ บัติของธนาคารอย่ างสม�่ ำเสมอ โดยให้ มีการ
บริ หารจั ดการพร้ อมทั้ งแนวทางแก้ ไขและมาตรการ
ป้ องกั นภายใต้ กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลั กธรรมาภิ บาล
นโยบาย และระเบี ยบปฏิ บัติของธนาคาร
จั ดให้ มีข้อบั งคั บในการปฏิ บัติงานที่ มีการด� ำเนิ นการทางวิ นัย
และการก� ำหนดโทษทางวิ นัยต่ อผู้ ที่ไม่ ปฏิ บัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของผลกระทบและลั กษณะ
การกระท� ำความผิ ด ด้ วยความเป็ นธรรมกั บทุ กฝ่ ายโดย
ไม่ เลื อกปฏิ บัติ

3. จั ดให้ มี การปฏิ บั ติ ตามนโยบายการบริ หารจั ดการด้ านการ
ให้ บริ การลู กค้ าอย่ างเป็ นธรรม (Market Conduct) และ
นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั น (Anti-Corruption Policy)

2. ก� ำหนดให้ คู่ มื อจรรยาบรรณของธนาคารมี สาระส� ำคั ญเรื่ อง
การก� ำกั บดู แลโดยรวม ดั งนี้
2.1 จั ดให้ พนั กงานทุ กระดั บมี ความรู้ ความเข้ าใจความเสี่ ยง
		
เกี่ ยวกั บการไม่ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ างๆ
		
ที่ จะส่ งผลกระทบต่ อการด� ำเนิ นธุ รกิ จ ภาพลั กษณ์ และ
		
ชื่ อเสี ยงของธนาคาร ตลอดจนหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบ
		
ของพนั กงาน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) เป็ นผู้ รับผิ ดชอบในการจั ดท� ำและน� ำเสนองบการเงิ น
ของธนาคารโดยถู กต้ องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและหลั กการบั ญชี ที่รับรองทั่ วไป โดยใช้
นโยบายการบั ญชี ที่ถือปฏิ บัติอย่ างสม�่ ำเสมอและเหมาะสม ตามหลั กความระมั ดระวั งและประมาณการที่ สมเหตุ
สมผลในการจั ดท� ำ รวมทั้ งมี การเปิ ดเผยข้ อมู ลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นอย่ างเพี ยงพอ ซึ่ งงบการเงิ น
ดั งกล่ าวได้ ผ่านการตรวจสอบและได้ ความเห็ นอย่ างไม่ มีเงื่ อนไขจากผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาตแล้ ว
คณะกรรมการธนาคารได้ จัดให้ มีและด� ำรงไว้ ซ่ึ งระบบบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การก� ำกั บการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ และการก� ำกั บดู แลที่ เหมาะสม มี ธรรมาภิ บาลและมี ประสิ ทธิ ผล เพื่ อให้
มั่ นใจได้ อย่ างมี เหตุ ผลว่ าข้ อมู ลทางการเงิ นมี ความถู กต้ องครบถ้ วน แสดงให้ เห็ นฐานะการเงิ นโดยถู กต้ องตามที่ ควร
ในสาระส� ำคั ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพื่ อให้ เชื่ อมั่ นได้ ว่าธนาคารมี ฐานะมั่ นคงและสามารถป้ องกั น
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากสภาวะเศรษฐกิ จที่ ไม่ ปกติ ทั้ งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ งประกอบด้ วย กรรมการอิ สระทั้ งสิ้ นเป็ นผู้ ดู แลรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บคุ ณภาพของรายงานทางการเงิ น
ระบบการควบคุ มภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมู ลรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นอย่ างครบถ้ วน เพี ยงพอ และเหมาะสม
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็ นเกี่ ยวกั บเรื่ องดั งกล่ าวตามที่ ปรากฏในรายงานประจ� ำปี นี้ แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารมี ความเห็ นว่ า ธนาคารได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมู ลด้ วยความโปร่ งใส เพี ยงพอ และเหมาะสม
ตลอดจนสามารถสร้ างความเชื่ อมั่ นอย่ างมี เหตุ ผลต่ อความเชื่ อถื อได้ ของงบการเงิ นของธนาคารส� ำหรั บปี บั ญชี
สิ้ นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2564

ศาสตราจารย์ พิเศษกิ ติพงศ์ อุ รพี พัฒนพงศ์
ประธานกรรมการธนาคาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน) ประกอบด้ วย กรรมการอิ สระ 3 คน
ดั งนี้
1. นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสตี เฟ่ น ที ราดอร์ บริ โอเนส
กรรมการตรวจสอบ
3. นายจ� ำนงค์ วั ฒนเกส
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายรงค์ หิ รัญพานิ ช
ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน
				
เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ตามขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบที่ ระบุ ไว้ ในกฎบั ตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ ก�ำหนดโดยคณะกรรมการธนาคาร ทั้ งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุ มรวมทั้ งสิ้ น
12 ครั้ ง และได้ รายงานผลการด� ำเนิ นงานต่ อคณะกรรมการธนาคารเป็ นประจ� ำทุ กเดื อน ผลงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ดังนี้
1. รายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงิ นประจ� ำงวดครึ่ ง ปี และประจ� ำปี ซึ่ งได้ จั ดท� ำขึ้ นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นที่ รับรองทั่ วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยั งได้ พิจารณาความถู กต้ อง ครบถ้ วน
และเชื่ อถื อได้ ของข้ อมู ล ความเพี ยงพอของการเปิ ดเผยข้ อมู ล ตลอดจนพิ จารณาการปฏิ บัติงานของผู้ สอบบั ญชี
ในเรื่ องการสอบบั ญชี การพิ จารณาความเสี่ ยงที่ ส�ำคั ญ และแผนในการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร โดยได้
ประชุ มร่ วมกั บผู้ สอบบั ญชี และผู้ บริ หารอย่ างสม�่ ำเสมอ
2. ระบบการควบคุ มภายในและงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ ธนาคารมี ระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและเพี ยงพอ และได้ ก�ำกั บ
ดู แลการตรวจสอบภายในให้ มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้ งนี้ ได้ อนุ มัติแผนการตรวจสอบประจ� ำปี คู่ มือปฏิ บัติงานของสายงาน
ตรวจสอบภายใน และได้ ติดตามการปฏิ บัติงานและผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายในเป็ นรายเดื อน
ตลอดจนให้ ค�ำแนะน� ำและติ ดตามการด� ำเนิ นการแก้ ไขในประเด็ นที่ มีนัยส� ำคั ญ รวมทั้ งจั ดให้ มีการตรวจประเมิ น
คุ ณภาพงานตรวจสอบภายในจากผู้ เชี่ ยวชาญภายนอก เพื่ อก่ อให้ เกิ ดการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี และเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ และได้ ดู แลให้ สายงานตรวจสอบภายในมี บุ คลากร
ที่ เหมาะสมและเพี ยงพอ ตามความเสี่ ยงใหม่ ที่อาจเกิ ดขึ้ น (Emerging Risk) เช่ น Cyber Risk เป็ นต้ น ตลอดจน
ให้ สามารถปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างอิ สระจากฝ่ ายจั ดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยั งท� ำงานใกล้ ชิ ดกั บ
ผู้ ตรวจสอบของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ผู้ ตรวจการสถาบั นการเงิ น) และผู้ สอบบั ญชี
3. ระบบการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการบริ ห ารความเสี่ ยงของธนาคาร โดยติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานของ
กลุ่ มบริ หารความเสี่ ยงของธนาคาร เพื่ อให้ มั่นใจว่ าการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารในด้ านต่ างๆ มี ความเหมาะสม
และมี ความเสี่ ยงอยู่ ในระดั บที่ ยอมรั บได้ ตามที่ คณะกรรมการก� ำหนด
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4. รายการที่ เกี่ ยวโยงกั นและอาจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นและรายการที่ อาจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์
ก่ อนน� ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิ จารณา โดยยึ ดหลั กความสมเหตุ สมผล ความโปร่ งใส การเปิ ดเผยข้ อมู ล
อย่ างถู กต้ อง เพี ยงพอ และเป็ นไปตามหลั กการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี
5. ผู้ สอบบั ญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคั ดเลื อกผู้ สอบบั ญชี ของธนาคาร โดยพิ จารณาถึ งความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความน่ าเชื่ อถื อ และความเพี ยงพอของทรั พยากร รวมถึ งผลการประเมิ นความเป็ นอิ สระ ส� ำหรั บ
อั ตราค่ าตอบแทนของผู้ สอบบั ญชี นั้น ได้ ค�ำนึ งถึ งขอบเขตความรั บผิ ดชอบของผู้ สอบบั ญชี และอั ตราค่ าตอบแทน
ของผู้ สอบบั ญชี ส�ำนั กงานอื่ นที่ เที ยบเท่ ามาประกอบการพิ จารณาด้ วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาคั ดเลื อกผู้ สอบบั ญชี จากบริ ษั ท เคพี เอ็ มจี ภู มิ ไชย สอบบั ญชี จ� ำกั ด
เป็ นผู้ สอบบั ญชี ของธนาคารประจ� ำปี 2564 รวมทั้ งพิ จารณาค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมเสนอต่ อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่ อ น� ำเสนอที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้ ง โดยได้ จั ดท� ำความเห็ นและข้ อเสนอแนะ น� ำเสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมิ นผลและสอบทานตามประเด็ นต่ างๆ ข้ างต้ น มี ความเห็ นว่ า คณะกรรมการและ
ผู้ บริ หารของธนาคารมี นโยบายก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี โดยมี ความมุ่ งมั่ นในการปฏิ บัติหน้ าที่ เพื่ อให้ บรรลุ เป้ าหมาย
ของธนาคารอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ มี การบริ หารความเสี่ ยงที่ เหมาะสม มี ระบบการควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอและ
มี ประสิ ทธิ ภาพ การตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิ สระและมี กระบวนการตรวจสอบที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนมี การสอบทานสิ นเชื่ อและก� ำกั บการปฏิ บัติงานต่ างๆ เป็ นไปตามนโยบายที่ ธนาคาร
ก� ำหนด และเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อก� ำหนดต่ างๆ ของทางการ

นายธี ระพล ปุ สสเด็ จ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ข้อมูลธนาคาร

ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จำ �กั ด (มหาชน)

ประเภทธุ รกิ จ
สถาบั นการเงิ นที่ ท�ำธุ รกรรมภายในขอบเขตใบอนุ ญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่ อรายย่ อย
ทุ นจดทะเบี ยนเริ่ มแรก
ทุ นจดทะเบี ยน
1,000,000,000 บาท
ทุ นช� ำระแล้ ว
1,000,000,000 บาท
หุ้ นสามั ญที่ ออกจ� ำหน่ ายและช� ำระแล้ ว
100,000,000 หุ้ น
หุ้ นบุ ริมสิ ทธิ ที่ออกจ� ำหน่ ายและช� ำระแล้ ว
--- ไม่ มี --มู ลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ หุ้ นละ
10 บาท
ทุ นจดทะเบี ยนในปี 2564
ทุ นจดทะเบี ยน
5,903,750,000 บาท
ทุ นช� ำระแล้ ว
5,000,000,000 บาท
หุ้ นสามั ญที่ ออกจ� ำหน่ ายและช� ำระแล้ ว
500,000,000 หุ้ น
หุ้ นบุ ริมสิ ทธิ ที่ออกจ� ำหน่ ายและช� ำระแล้ ว
--- ไม่ มี --มู ลค่ าหุ้ นที่ ตราไว้ หุ้ นละ
10 บาท

ผู้ สอบบั ญชี ของธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาคุ ณสมบั ติและการปฏิ บัติงาน
ของผู้ สอบบั ญชี และเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคารในการแต่ งตั้ ง
ผู้ สอบบั ญชี รวมถึ งค่ าธรรมเนี ยมการสอบบั ญชี เพื่ อเสนอขออนุ มั ติ
จากที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นสามั ญประจ� ำปี
ส� ำหรั บรายชื่ อผู้ สอบบั ญชี ที่ เสนอเพื่ อพิ จารณาแต่ งตั้ งเป็ น
ผู้ สอบบั ญชี ของธนาคาร จะต้ องเป็ นผู้ สอบบั ญชี ที่ได้ รับความเห็ นชอบ
จากธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่ ง ธปท. ได้ มี หนั งสื อที่
ฝกก. 117/2561 เรื่ อง การให้ ความเห็ นชอบผู้ สอบบั ญชี ฉบั บลงวั นที่
12 มี นาคม 2561 ให้ ความเห็ นชอบผู้ สอบบั ญชี จากบริ ษัท เคพี เอ็ มจี
ภู มิ ไชย สอบบั ญชี จ� ำกั ด จ� ำนวน 3 ท่ าน ได้ แก่
1. นางสาวอรพิ นท์ สิ นถาวรกุ ล
ผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 9441 และ/หรื อ
2. นายชาญชั ย สกุ ลเกิ ดสิ น
ผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 6827 และ/หรื อ
3. นางสาวพรรณทิ พย์ กุ ลสั นติ ธ�ำรงค์
ผู้ สอบบั ญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4208
ความสั มพั นธ์ กับธนาคาร
ผู้ สอบบั ญชี ที่ได้ รับแต่ งตั้ งไม่ มีความสั มพั นธ์ ในลั กษณะอื่ นกั บธนาคาร
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ธนาคารไทยเครดิ ต เพื่ อรายย่ อย จ� ำกั ด (มหาชน)

สำ�นักงานสาขา

ส� ำนั กงานสาขา

วั นเวลาท� ำการ

โทรศั พท์

โทรสาร

จั นทร์ - ศุ กร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2697 5454

0 2642 3112

สาขาซี คอน บางแค
ห้ องเลขที่ 329 ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าซี คอน บางแค
607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2458 2818-20 0 2458 2821

สาขาซี คอน ศรี นคริ นทร์
ห้ องเลขที่ 3057D-2 ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าซี คอนสแควร์
55 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2054 0567
0 2054 0678
0 2054 0777

สาขาเซ็ นทรั ล ชลบุ รี
ห้ องเลขที่ 173 ชั้ น 1 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา ชลบุ รี
55/88-89, 55/91 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเสม็ ด อำ �เภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ดชลบุ รี 20000

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 3805 3773-4
0 3805 3999

0 3805 3775

สาขาเซ็ นทรั ล ปิ่ นเกล้ า
ห้ องเลขที่ 426/2 ชั้ นที่ 4 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
7/222 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ 10700

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2884 7797-9

0 2884 7890

สาขาเซ็ นทรั ล พระราม 2
ห้ องเลขที่ G30/1 ชั้ น G ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 2
160 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ � เขตบางขุ นเที ยน กรุ งเทพฯ 10150

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2416 1688-9
0 2416 1900

0 2416 1901

สาขาเซ็ นทรั ล พระราม 3
ห้ องเลขที่ 402/2 ชั้ น 4 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา พระราม 3
79 ถนนสาธุ ประดิ ษฐ์ แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2231 1888
0 2126 6814-5

0 2126 6816

สาขาเซ็ นทรั ล ลาดพร้ าว
ห้ องเลขที่ 231/2 ชั้ น 2 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว
1697 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุ จั กร เขตจตุ จั กร กรุ งเทพฯ 10900

ทุ กวั น
11.00 น. - 20.00 น.

0 2056 9576-8

0 2056 9579

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2530 3888

0 2530 3887

สาขาเซ็ นทรั ล เวสต์ เกต
ห้ องเลขที่ 342 ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา เวสต์ เกต
199, 199/1, 199/2 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลเสาธงหิ น อำ �เภอบางใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี 11140

ทุ กวั น
11.00 น. - 20.00 น.

0 2086 2211
0 2086 5934-5

0 2086 5936

สาขาเซ็ นทรั ล เวิ ลด์
ห้ องเลขที่ B406/1 ชั้ น 4 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ล เวิ ลด์
4, 4/1 - 4/2, 4/4 ถนนราชดำ �ริ ห์ แขวงปทุ มวั น เขตปทุ มวั น กรุ งเทพฯ 10330

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2250 1888

0 2250 1888

ส� ำนั กงานใหญ่
123 อาคารไทยประกั นชี วิต ถนนรั ชดาภิ เษก
แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุ งเทพฯ 10400
ส� ำนั กธุ รกิ จรั ชดาภิ เษก
(อาคารไทยประกั นชี วิต ถนนรั ชดาภิ เษก รถไฟฟ้ าใต้ ดิน สถานี ศูนย์ วัฒนธรรม)
123 ชั้ น 1 อาคารไทยประกั นชี วิต ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง
กรุ งเทพฯ 10400

สาขาเซ็ นทรั ล อี สต์ วิลล์
ห้ องเลขที่ 324/1B ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าเซ็ นทรั ลเฟสติ วั ล อี สต์ วิ ลล์
69, 69/1, 69/2, 69/4 ถนนประดิ ษฐ์ มนู ธรรม แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุ งเทพฯ 10230

0 2054 0789

รายงานประจ� ำปี 2564

219

ส� ำนั กงานสาขา

วั นเวลาท� ำการ

โทรศั พท์

โทรสาร

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์ วาน
ห้ องเลขที่ 524 ชั้ น 5 ศู นย์ การค้ าเดอะมอลล์ งามวงศ์ วาน
408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 430/1
หมู่ ที่ 2 ถนนงามวงศ์ วาน ตำ �บลบางเขน อำ �เภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี 11000

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2180 6446-8

0 2180 6449

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2472 1888

0 2472 1888

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 4434 2342
0 4434 2665
0 4434 2688-90

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
ห้ องเลขที่ 2S-C13 A, B ชั้ น 2 ศู นย์ การค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2704 7500
0 2704 7891-3

สาขาเดอะมอลล์ บางแค
ห้ องเลขที่ 3S-R2-3B ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าเดอะมอลล์ บางแค
518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2803 8488-92 0 2803 8493

สาขานครปฐม
136 ถนนราชวิ ถี ตำ �บลพระปฐมเจดี ย์ อำ �เภอเมื องนครปฐม จั งหวั ดนครปฐม 73000

จั นทร์ - ศุ กร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 3431 0555
0 3431 0001-3

0 3431 0004

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2431 2590-2

0 2431 2589

สาขาพาราไดซ์ พาร์ ค ศรี นคริ นทร์
ห้ องเลขที่ 2 C001 ชั้ น 2 ศู นย์ การค้ าพาราไดซ์ พาร์ ค
61 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250

ทุ กวั น
10.30 น. - 19.30 น.

0 2780 2209-11 0 2780 2208

สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต
ห้ องเลขที่ PLZ.2.SHP030 ชั้ น 2 ฝั่ งเซ็ นทรั ล ศู นย์ การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต
94 ถนนพหลโยธิ น ตำ �บลประชาธิ ปัตย์ อำ �เภอธั ญบุ รี จั งหวั ดปทุ มธานี 12130

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2958 5276-9

0 2958 5377

ทุ กวั น
11.00 น. - 19.30 น.

0 2947 5656
0 2947 5681
0 2947 5694-5

0 2947 5680

จั นทร์ - ศุ กร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2222 3180-1
0 2222 3760-1

0 2222 3120

สาขาเดอะมอลล์ ท่ าพระ
ห้ องเลขที่ 326 ชั้ น 3 ศู นย์ การค้ าเดอะมอลล์ ท่ าพระ
129 ถนนรั ชดาภิ เษก (ท่ าพระ-ตากสิ น) แขวงบุ คคโล เขตธนบุ รี กรุ งเทพฯ 10600
สาขาเดอะมอลล์ นครราชสี มา
ห้ องเลขที่ BB-07 ชั้ น B ศู นย์ การค้ าเดอะมอลล์ นครราชสี มา
1242/2 ถนนมิ ตรภาพ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องนครราชสี มา จั งหวั ดนครราชสี มา
30000

สาขาบิ๊ กซี อ้ อมใหญ่
(ใกล้ ทางเข้ าลานจอดรถ ตรงข้ ามเอ็ มเค)
ห้ องเลขที่ GJA 001/3 ห้ างสรรพสิ นค้ าบิ๊ กซี ซู เปอร์ เซ็ นเตอร์
17/17 หมู่ ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลอ้ อมใหญ่ อำ �เภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม
73160

สาขาแฟชั่ นไอส์ แลนด์ รามอิ นทรา
ห้ องเลขที่ GSSH111 ชั้ น 1 ศู นย์ การค้ าแฟชั่ นไอส์ แลนด์
587, 589, 589/7-9 ถนนรามอิ นทรา แขวงคั นนายาว เขตคั นนายาว กรุ งเทพฯ
10230
สาขาเยาวราช
222 - 224 (ตรงข้ ามคลองถมเยาวราช) ถนนเยาวราช แขวงจั กรวรรดิ
เขตสั มพั นธวงศ์ กรุ งเทพฯ 10100
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โทรศั พท์

โทรสาร

สาขาสมุ ทรปราการ
156 ถนนศรี สมุ ทร ตำ �บลปากน้ำ� อำ �เภอเมื องสมุ ทรปราการ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ
10270

จั นทร์ - ศุ กร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 2730 9160-3

0 2730 9159

สาขาสมุ ทรสาคร
920/30 ถนนเอกชั ย ตำ �บลมหาชั ย อำ �เภอเมื องสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสมุ ทรสาคร
74000

จั นทร์ - ศุ กร์
08.30 น. - 17.00 น.

0 3442 4200
0 3442 4343-4
0 3442 4446

0 3442 4445

สาขาอโศก พี เอส ทาวเวอร์
36/11 ชั้ น G อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ถนนสุ ขุ มวิ ท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ
เขตวั ฒนา กรุ งเทพฯ 10110

จั นทร์ - ศุ กร์
08.30 น. - 17.30 น.

0 2261 9958-9

0 2261 9957

รายงานประจ� ำปี 2564

221

สาขาสินเชือ่ เพื่อรายย่อย
และสำ�นักงานนาโนเครดิต
ส� ำนั กงานสาขา

วั นเวลาท� ำการ

โทรศั พท์

โทรสาร

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กล้ วยน�้ ำไท
4062 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2249 3517
0 2249 5165

0 2249 5236

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ถนนจั นทน์
34 ถนนสาธุ ประดิ ษฐ์ แขวงทุ่ งวั ดดอน เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2212 8670-1

0 2212 8672

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ถนนพระยาสุ เรนทร์
785 ถนนพระยาสุ เรนทร์ แขวงบางชั น เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2136 6842-3

0 2136 6843

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ถนนสุ ขาภิ บาล 5 ซอย 45
49/765 ซอยสุ ขาภิ บาล 5 ซอย 45 แขวงออเงิ น เขตสายไหม กรุ งเทพฯ 10220

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2532 2285-6

0 2532 2286

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ทุ่ งครุ
381/4 ถนนประชาอุ ทิ ศ แขวงบางมด เขตทุ่ งครุ กรุ งเทพฯ 10140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2426 2663

0 2426 2664

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นาคนิ วาส-ลาดพร้ าว
2 ห้ อง 104 ซอยนาคนิ วาส 37 ถนนนาคนิ วาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุ งเทพฯ 10310

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2538 5073
0 2538 5083

0 2538 5421

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางกะปิ
171 ซอยศู นย์ การค้ าแฮปปี้ แลนด์ 2 แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2377 2985-6

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางขุ นนนท์
21/45 ถนนบางขุ นนนท์ แขวงบางขุ นนนท์ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ 10700

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2433 7406-7

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางเขน-วั ชรพล
2/18 ถนนวั ชรพล แขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10230

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2347 0441-2

0 2347 0182

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางแค
100/2 หมู่ ที่ 15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2413 3504-5

0 2413 3503

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางบอน
701 ถนนเอกชั ย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพฯ 10150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2415 5644-5

0 2415 5646

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ประชานิ เวศน์
3/1 ห้ อง A1 ประชานิ เวศน์ 1 สแควร์ โครงการบ้ านประชานิ เวศน์ 1
ถนนเทศบาลนิ มิ ตรเหนื อ แขวงลาดยาว เขตจตุ จั กร กรุ งเทพฯ 10900

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พระโขนง
28/1 ถนนสุ ขุ มวิ ท 71 แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั ฒนา กรุ งเทพฯ 10110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2130 7625-6

0 2130 7626

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พระราม 2
179/10 ถนนท่ าข้ าม แขวงแสมดำ � เขตบางขุ นเที ยน กรุ งเทพฯ 10150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2408 4850-1

0 2408 4852

กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
กรุ งเทพฯ
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย มี นบุ รี
ศู นย์ การค้ ามี นบุ รี อาคารปลาตะเพี ยนทอง ชั้ น 2
521/7 หมู่ ที่ 18 ถนนสี หบุ รานุ กิ จ แขวงมี นบุ รี เขตมี นบุ รี กรุ งเทพฯ 10510

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2540 0190-2

0 2540 0193

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย รามค� ำแหง
38 ซอยรามคำ �แหง 37/1 (หมู่ บ้ านวิ กรม์ ) แขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2318 2673-4

0 2318 2674

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ลาดกระบั ง
2654/39 ถนนลาดกระบั ง แขวงลาดกระบั ง เขตลาดกระบั ง กรุ งเทพฯ 10250

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2327 0384-5

0 2327 0386

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย วงเวี ยนใหญ่
388 ถนนลาดหญ้ า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุ งเทพฯ 10600

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2437 8730-1

0 2437 8732

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ศรี ย่าน
664 อาคารห้ างสรรพสิ นค้ าเอดิ สั น ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต
กรุ งเทพฯ 10300

จั นทร์ - ศุ กร์
10.00 น. - 19.00 น.

0 2241 7363-4

0 2241 7365

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองแขม
1711 ถนนเพชรเกษม แขวงหลั กสอง เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2421 7570-1

0 2421 7572

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองจอก
3 ถนนเชื่ อมสั มพั นธ์ แขวงกระทุ่ มราย เขตหนองจอก กรุ งเทพฯ 10530

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2548 2797-8

0 2548 2799

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ห้ วยขวาง
1998/4-5 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุ งเทพฯ 10320

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2275 5245-6

0 2275 5246

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อุ ดมสุ ข
79 ถนนอุ ดมสุ ข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2397 0736-7

0 2397 0738

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต คู้ บอน 27
4 ซอยคู้ บอน 27 แยก 24 แขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 1398

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เซ็ นเตอร์ วัน
ห้ อง 99 ชั้ น G อาคารเซ็ นเตอร์ วัน ช้ อปปิ้ ง พลาซ่ า
1 ซอยเลิ ศปั ญญา ถนนราชวิ ถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2275 5245-6

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดกี บหมู
399/5 ถนนสุ เหร่ าคลองหนึ่ ง แขวงบางชั น เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2170 9819

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดโกสุ มรวมใจ
312/3 ตลาดโกสุ มรวมใจ ถนนโกสุ มรวมใจ แขวงดอนเมื อง เขตดอนเมื อง
กรุ งเทพฯ 10210

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2503 7505

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดชุ มชนชั ยฉิ มพลี
19 ซอยบางแวก 82 แขวงคลองขวาง เขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2413 3504-5

0 2413 3505

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดชุ มชนหมู่ บ้านธรากร
4 ซอยรามคำ �แหง 166 แยก 7 แขวงมี นบุ รี เขตมี นบุ รี กรุ งเทพฯ 10510

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2138 5788

-
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเซฟเซ็ นเตอร์
42/30-42/34 หมู่ ที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วั ฒนา
กรุ งเทพฯ 10170

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2413 3504-5

0 2413 3503

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดดอกไม้ ปากคลองตลาดใหม่
499/1-10 ถนนพรานนก-พุ ทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่ งชั น กรุ งเทพฯ
10170

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2410 7787

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเตาปู น
547/25 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ 10800

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดน� ำชั ย
127 ถนนลาดกระบั ง แขวงลาดกระบั ง เขตลาดกระบั ง กรุ งเทพฯ 10520

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 7132

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดบวรร่ มเกล้ า
123/23 ตลาดบวรร่ มเกล้ า ซอยเคหะร่ มเกล้ า 1/3 แขวงคลองสองต้ นนุ่ น
เขตลาดกระบั ง กรุ งเทพฯ 10520

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2540 0190-2

0 2540 0193

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดบางปะกอก
1439 ถนนสุ ขสวั สดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บูรณะ กรุ งเทพฯ 10140

จั นทร์ อั งคาร พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2409 2998

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดบั วพั ฒนา (ลาดปลาเค้ า 50)
456 ถนนลาดปลาเค้ า แขวงจรเข้ บั ว เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ 10230

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2157 3167

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดปั ฐวิ กรณ์
27/51 หมู่ ที่ 7 แขวงคลองกุ่ ม เขตบึ งกุ่ ม กรุ งเทพฯ 10240

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2780 2980

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดพลู
1577 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุ รี กรุ งเทพฯ 10600

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2466 4899

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดพั ฒนาการ
174 ซอยพั ฒนาการ 70 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250

พุ ธ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2322 3611

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดยิ่ งเจริ ญ
651 ตลาดยิ่ งเจริ ญ ถนนพหลโยธิ น แขวงอนุ สาวรี ย์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2521 0014

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดลาซาล 10
179 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2130 5110

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดลานทรายพลาซ่ า
659/103 ถนนสาธุ ประดิ ษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2126 5444

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดลุ งเพิ่ ม (วิ ภาวดี 22)
222 ซอยทองหล่ อ แขวงลาดยาว เขตจตุ จั กร กรุ งเทพฯ 10900

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2511 1588

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเวิ ลด์ มาร์ เก็ ต
109/14 ถนนทวี วั ฒนา แขวงทวี วั ฒนา เขตทวี วั ฒนา กรุ งเทพฯ 10170

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2421 7570-1

0 2421 7572
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเศรษฐะทั ตต์
75 ซอยอาคารพิ บูลวั ฒนา ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุ งเทพฯ 10400

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2163 4788

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดอ่ อนนุ ช 58
1932 ถนนอ่ อนนุ ช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2397 0736-7

0 2397 0738

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดแฮปปี้ แลนด์ ใหม่ (เสรี ไทย 41)
48/5 ซอยเสรี ไทย 41 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ ม เขตบึ งกุ่ ม กรุ งเทพฯ 10240

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2377 2985-6

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ถนนสวนผั ก
89 หมู่ ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิ มพลี เขตตลิ่ งชั น กรุ งเทพฯ 10170

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2408 1677

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ าทราย
304/237 ซอยประชาชื่ น 12 แยก 1-2 แขวงทุ่ งสองห้ อง เขตหลั กสี่ กรุ งเทพฯ
10210

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางกระดี่
166/3 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ � เขตบางขุ นเที ยน กรุ งเทพฯ 10150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น.- 15.00 น.

0 2409 2720

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ประตู น้� ำ
555 ถนนราชปรารภ แขวงมั กกะสั น เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2253 4500

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พั ฒนาการ 20
206 ซอยพั ฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250

อั งคาร พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2318 2673-4

0 2318 2674

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พาหุ รัด
95/103-106 อาคารตลาดพาหุ รัด ถนนตรี เพชร แขวงวั งบู รพาภิ รมย์ เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ 10200

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2437 8730-1

0 2437 8732

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต รามค� ำแหง 2
197/199/201/203/205 อาคารนั มเบอร์ วันพลาซ่ า ถนนรามคำ �แหง 2
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 6122

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ลาดพร้ าว-วั งหิ น
760 ถนนลาดพร้ าววั งหิ น แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ 10230

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2591 9180-1

0 2591 9182

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วั น แอท โบ๊ เบ๊
253/3 ถนนดำ �รงรั กษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้ อมปราบศั ตรู พ่าย กรุ งเทพฯ
10100

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7

0 2433 7408

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ศิ ริ ราช
954/32 ถนนพรานนก แขวงบ้ านช่ องหล่ อ เขตบางกอกน้ อย กรุ งเทพฯ 10700

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2433 7406-7

0 2434 3147

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สรงประภา
8/2 ซอยสรงประภา 9 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมื อง เขตดอนเมื อง กรุ งเทพฯ
10210

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2567 0060-2

0 2567 0063
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สี ลม
425 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ 10500

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2212 8670–1

0 2212 8672

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หมู่ บ้านนั กกี ฬาแหลมทอง
45 ถนนนั กกี ฬาแหลมทอง แขวงทั บช้ าง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพฯ 10240

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2377 2985-6

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ก� ำแพงแสน
111/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลกำ �แพงแสน อำ �เภอกำ �แพงแสน จั งหวั ดนครปฐม 73140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3430 0637-8

0 3430 0639

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครชั ยศรี (นครปฐม)
97/19 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบางกระเบา อำ �เภอนครชั ยศรี จั งหวั ดนครปฐม 73120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3431 0326

0 3431 0327

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครปฐม
17-18 ถนนบ่ อเริ่ ม ตำ �บลพระปฐมเจดี ย์ อำ �เภอเมื องนครปฐม จั งหวั ดนครปฐม
73000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3421 9696
0 3427 2696

0 3427 2696

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ดอนตู ม
129/19 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลสามง่ าม อำ �เภอดอนตู ม จั งหวั ดนครปฐม 73150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3421 9695-8
0 3427 1231-2

0 3421 9699

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดขุ นแผน (นครปฐม)
31/37 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลท่ าตลาด อำ �เภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม 73110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3431 1086

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดมาลี
141/50 หมู่ 5 ตำ �บลกระทุ่ มล้ ม อำ �เภอสามพราน จั งหวั ดนครปฐม 73220

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2408 7479

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดศาลายา
139/32 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลศาลายา อำ �เภอพุ ทธมณฑล จั งหวั ดนครปฐม 73170

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2441 9383

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นนทบุ รี
706 ถนนประชาราษฎร์ ตำ �บลสวนใหญ่ อำ �เภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี 11000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2526 8524-5

0 2526 8540

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางใหญ่
52/95 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลเสาธงหิ น อำ �เภอบางใหญ่ จั งหวั ดนนทบุ รี 11140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2595 0420-2

0 2595 0423

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปากเกร็ ด
121/19 ห้ องเลขที่ PB 03 หมู่ ที่ 3 ถนนแจ้ งวั ฒนะ ตำ �บลปากเกร็ ด อำ �เภอปากเกร็ ด
จั งหวั ดนนทบุ รี 11120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2583 5615-6

0 2583 5617

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดลุ งออม
61/3 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลปลายบาง อำ �เภอบางกรวย จั งหวั ดนนทบุ รี 11130

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2403 5009

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดใหม่ เรวดี
543/34 ถนนเรวดี ตำ �บลตลาดขวั ญ อำ �เภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี 11000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2526 8524-5

0 2526 8540

นครปฐม

นนทบุ รี
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ไทรน้ อย (นนทบุ รี)
25/10 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลคลองขวาง อำ �เภอไทรน้ อย จั งหวั ดนนทบุ รี 11150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1837

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางบั วทอง
59/2 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลโสนลอย อำ �เภอบางบั วทอง จั งหวั ดนนทบุ รี 11110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2595 0420-2

0 2595 0423

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เมื องทองธานี
101-101/1 ถนนป๊ อปปู ล่ า ตำ �บลบ้ านใหม่ อำ �เภอปากเกร็ ด จั งหวั ดนนทบุ รี 11120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2583 5615-6

0 2583 5617

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตลาดไท
31/26 ตลาดไท หมู่ ที่ 9 ตำ �บลคลองหนึ่ ง อำ �เภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี
12120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2516 4035-6

0 2516 4037

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ธั ญบุ รี คลอง 6
40/67 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลคลองหก อำ �เภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี 12120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2577 1383-4

0 2577 1385

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นวนคร (ปทุ มธานี )
10/27 หมู่ ที่ 19 ตำ �บลคลองหนึ่ ง อำ �เภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี 12120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2529 1891-2

0 2529 1892

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปทุ มธานี
24/159 ถนนปทุ มกรุ งเทพ ตำ �บลบางปรอก อำ �เภอเมื องปทุ มธานี จั งหวั ดปทุ มธานี
12000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2581 1046-7

0 2581 1048

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย รั งสิ ต
81 ซอยรั งสิ ต-ปทุ มธานี 3 ตำ �บลประชาธิ ปัตย์ อำ �เภอธั ญบุ รี จั งหวั ดปทุ มธานี
12130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2567 0060-2

0 2567 0063

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ล� ำลู กกา
169/33 หมู่ ที่ 3 ถนนลำ �ลู กกา ตำ �บลคู คต อำ �เภอลำ �ลู กกา จั งหวั ดปทุ มธานี 12130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2531 5012
0 2531 5014

0 2531 5013

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดกลางลาดสวาย
52/39 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลลาดสวาย อำ �เภอลำ �ลู กกา จั งหวั ดปทุ มธานี 12150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2531 5012
0 2531 5014

0 2531 5013

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดฐานเพชรปทุ ม
99/8 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลบ้ านใหม่ อำ �เภอเมื องปทุ มธานี จั งหวั ดปทุ มธานี 12000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2194 0993

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดไทยสมบู รณ์
58 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลคลองสาม อำ �เภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุ มธานี 12120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2516 4035-6

0 2516 4037

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดนานาเจริ ญ
23/7 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลคู คต อำ �เภอลำ �ลู กกา จั งหวั ดปทุ มธานี 12130

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2592 4191

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดมารวย (หทั ยราษฎร์ 54)
39/4 หมู่ ที่ 18 ตำ �บลบึ งคำ �พร้ อย อำ �เภอลำ �ลู กกา จั งหวั ดปทุ มธานี 12150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2136 6842-3

0 2136 6843

ปทุ มธานี

รายงานประจ� ำปี 2564
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดอุ ดมทรั พย์
89/85 ตลาดอุ ดมทรั พย์ หมู่ ที่ 1 ถนนสาย 346 ตำ �บลคู ขวาง อำ �เภอลาดหลุ มแก้ ว
จั งหวั ดปทุ มธานี 12140

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2581 1046-7

0 2581 1048

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ธั ญบุ รี คลอง 11-12
11/12 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลบึ งน้ำ�รั กษ์ อำ �เภอธั ญบุ รี จั งหวั ดปทุ มธานี 12110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2147 1522

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางคู วัด
88/10 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลบางคู วั ด อำ �เภอเมื องปทุ มธานี จั งหวั ดปทุ มธานี 12000

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2159 9118

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ล� ำลู กกา คลอง 8
9/18 อาคารตลาดเจริ ญกั ลป์ หมู่ ที่ 5 ตำ �บลลำ �ลู กกา อำ �เภอลำ �ลู กกา
จั งหวั ดปทุ มธานี 12150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2531 5236-7

0 2531 5238

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางพลี
200/60 หมู่ ที่ 1 ถนนเทพารั กษ์ ตำ �บลบางเสาธง อำ �เภอบางเสาธง
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10540

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2181 7971-2

0 2181 7973

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางพลี ใหญ่ (สมุ ทรปราการ)
228/11 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลบางพลี ใหญ่ อำ �เภอบางพลี จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10540

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2180 0598-9

0 2180 0598

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พระประแดง
265/2 หมู่ ที่ 17 ถนนนครเขื่ อนขั นธ์ ตำ �บลบางพึ่ ง อำ �เภอพระประแดง
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2464 2471

0 2464 2472

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดทิ พย์ เกสร
99/41 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลบางโฉลง อำ �เภอบางพลี จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10540

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2130 0424

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดไทยรุ่ งทิ พย์ (สมุ ทรปราการ)
536/1 ตลาดไทยรุ่ งทิ พย์ หมู่ ที่ 11 ตำ �บลคลองด่ าน อำ �เภอบางบ่ อ
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10550

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2330 1055

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดน� ำไทย (บางพลี )
99/5 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลบางพลี น้ อย อำ �เภอบางบ่ อ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10560

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2181 7971-2

0 2181 7973

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดภู มิ ใจนิ เวศน์
189/12 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลในคลองบางปลากด อำ �เภอพระสมุ ทรเจดี ย์
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10290

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 2405 3726

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสดนิ คมฯ บางปู
548 ตลาดสดนิ คมฯ บางปู หมู่ ที่ 6 ถนนพุ ทธรั กษา ตำ �บลแพรกษา
อำ �เภอเมื องสมุ ทรปราการ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ 10280

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2324 3355

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเอี่ ยมเจริ ญ
2114 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลสำ �โรงเหนื อ อำ �เภอเมื องสมุ ทรปราการ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ
10270

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 2384 1448

-

สมุ ทรปราการ
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านแพ้ ว (สมุ ทรสาคร)
345/6 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลหลั กสาม อำ �เภอบ้ านแพ้ ว จั งหวั ดสมุ ทรสาคร 74120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3448 0300-1

0 3448 0301

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พุ ทธมณฑลสาย 5
90/14 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลอ้ อมน้ อย อำ �เภอกระทุ่ มแบน จั งหวั ดสมุ ทรสาคร 74130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 2408 1681-2

0 2408 1682

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต กระทุ่ มแบน (สมุ ทรสาคร)
1272/5 ถนนสุ คนธวิ ท ตำ �บลตลาดกระทุ่ มแบน อำ �เภอกระทุ่ มแบน
จั งหวั ดสมุ ทรสาคร 74110

จั นทร์ พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3440 6350

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดพรชั ย
17/2 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลพั นท้ ายนรสิ งห์ อำ �เภอเมื องสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสมุ ทรสาคร
74000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3444 0825

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดโพธิ์ แจ้ เซ็ นเตอร์
24/310 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบางน้ำ�จื ด อำ �เภอเมื องสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสมุ ทรสาคร
74000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3440 6631

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ าฉลอม (สมุ ทรสาคร)
33/352 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลท่ าจี น อำ �เภอเมื องสมุ ทรสาคร จั งหวั ดสมุ ทรสาคร 74000

อั งคาร พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3444 6423

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เชี ยงของ (เชี ยงราย)
279 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลเวี ยง อำ �เภอเชี ยงของ จั งหวั ดเชี ยงราย 57140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5318 0095
0 5318 5523

0 5318 5523

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เชี ยงราย
180/24 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลรอบเวี ยง อำ �เภอเมื องเชี ยงราย จั งหวั ดเชี ยงราย 57000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5371 9056-7

0 5371 9058

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เทิ ง (เชี ยงราย)
193/1 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเวี ยง อำ �เภอเทิ ง จั งหวั ดเชี ยงราย 57160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5372 7293

0 5372 7294

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านดู่ (เชี ยงราย)
339/2 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลบ้ านดู่ อำ �เภอเมื องเชี ยงราย จั งหวั ดเชี ยงราย 57100

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0643
0 5316 0645

0 5316 0645

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พาน (เชี ยงราย)
1319 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลเมื องพาน อำ �เภอพาน จั งหวั ดเชี ยงราย 57120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5372 1903-4

0 5372 1904

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แม่ จัน (เชี ยงราย)
219/5 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลแม่ จั น อำ �เภอแม่ จั น จั งหวั ดเชี ยงราย 57110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0930-1

0 5316 0931

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แม่ สาย (เชี ยงราย)
2/5 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลเวี ยงพางคำ � อำ �เภอแม่ สาย จั งหวั ดเชี ยงราย 57130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5373 1481-2

0 5373 1483

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เวี ยงป่ าเป้ า (เชี ยงราย)
69/8 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเวี ยง อำ �เภอเวี ยงป่ าเป้ า จั งหวั ดเชี ยงราย 57170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5316 0988-9

0 5316 0989

สมุ ทรสาคร

ภาคเหนื อ
เชี ยงราย
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เชี ยงแสน (เชี ยงราย)
937/1 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลเวี ยง อำ �เภอเชี ยงแสน จั งหวั ดเชี ยงราย 57150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5360 2523-4

0 5360 2524

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสดกลางเวี ยง (เชี ยงราย)
428 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเวี ยงชั ย อำ �เภอเวี ยงชั ย จั งหวั ดเชี ยงราย 57210

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5376 8289

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดห้ วยไคร้ (แม่ สาย)
282 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลห้ วยไคร้ อำ �เภอแม่ สาย จั งหวั ดเชี ยงราย 57220

จั นทร์ อั งคาร พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5373 1481-2

0 5373 1483

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ป่ าแดด (เชี ยงราย)
10/6 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลป่ าแดด อำ �เภอป่ าแดด จั งหวั ดเชี ยงราย 57190

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5376 1120

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วั ดร่ องขุ่ น (เชี ยงราย)
165 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลป่ าอ้ อดอนชั ย อำ �เภอเมื องเชี ยงราย จั งหวั ดเชี ยงราย 57000

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5372 7296

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย จอมทอง (เชี ยงใหม่ )
240/3 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลข่ วงเปา อำ �เภอจอมทอง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4707-8

0 5311 4708

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เชี ยงใหม่
265/4 ถนนช้ างเผื อก ตำ �บลช้ างเผื อก อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่
50300

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5321 6238-9

0 5321 6237

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตลาดแม่ เหี ยะ (เชี ยงใหม่ )
32/4 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลแม่ เหี ยะ อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50100

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5327 1172
0 5327 1182

0 5327 1182

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ฝาง (เชี ยงใหม่ )
661/1 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลเวี ยง อำ �เภอฝาง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5345 1349

0 5345 1348

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แม่ แตง (เชี ยงใหม่ )
333/43 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลขี้ เหล็ ก อำ �เภอแม่ แตง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5337 2366
0 5337 2036

0 5337 2036

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แม่ ริม (เชี ยงใหม่ )
399/93 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลริ มใต้ อำ �เภอแม่ ริ ม จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 1651

0 5311 1652

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สั นก� ำแพง
108/46 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลต้ นเปา อำ �เภอสั นกำ �แพง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5333 9474-5

0 5333 9476

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สั นทราย (เชี ยงใหม่ )
199 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลสั นพระเนตร อำ �เภอสั นทราย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50210

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5310 6190
0 5310 6588

0 5310 6588

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สั นป่ าตอง (เชี ยงใหม่ )
137 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลยุ หว่ า อำ �เภอสั นป่ าตอง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4751-2

0 5311 4752

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองหอย (เชี ยงใหม่ )
332/3 ถนนลำ �พู น ตำ �บลวั ดเกต อำ �เภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 1639

0 5311 1638

เชี ยงใหม่
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ฮอด (เชี ยงใหม่ )
110/11 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลหางดง อำ �เภอฮอด จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50240

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5311 4814-5

0 5311 4815

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เชี ยงดาว (เชี ยงใหม่ )
378/3 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลเชี ยงดาว อำ �เภอเชี ยงดาว จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50170

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5310 6445

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ไชยปราการ (เชี ยงใหม่ )
35/3 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลปงตำ � อำ �เภอไชยปราการ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50320

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4836

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ทุ่ งเสี้ ยว (เชี ยงใหม่ )
458/3 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลบ้ านกลาง อำ �เภอสั นป่ าตอง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5311 4881

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พร้ าว (เชี ยงใหม่ )
245/2 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลเวี ยง อำ �เภอพร้ าว จั งหวั ดเชี ยงใหม่ 50190

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5310 6337

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย น่ าน
7/22 ถนนเจ้ าฟ้ า ตำ �บลในเวี ยง อำ �เภอเมื องน่ าน จั งหวั ดน่ าน 55000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5471 8462-3

0 5471 8463

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปั ว (น่ าน)
148/1 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลปั ว อำ �เภอปั ว จั งหวั ดน่ าน 55120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5471 8278-9

0 5471 8279

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เวี ยงสา (น่ าน)
248/2 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลกลางเวี ยง อำ �เภอเวี ยงสา จั งหวั ดน่ าน 55110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5471 8397

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เชี ยงค� ำ (พะเยา)
85/2 หมู่ ที่ 15 ตำ �บลหย่ วน อำ �เภอเชี ยงคำ � จั งหวั ดพะเยา 56110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5443 0970

0 5443 0971

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พะเยา
112 ถนนพหลโยธิ น ตำ �บลแม่ ต๋ำ� อำ �เภอเมื องพะเยา จั งหวั ดพะเยา 56000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5443 1029-30 0 5443 1028

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต จุ น (พะเยา)
260/4 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลห้ วยข้ าวก่ำ� อำ �เภอจุ น จั งหวั ดพะเยา 56150

จั นทร์ พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5443 0859

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต แม่ ใจ (พะเยา)
251/1 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลแม่ ใจ อำ �เภอแม่ ใจ จั งหวั ดพะเยา 56130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5449 9201

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แพร่
96/15 ถนนช่ อแฮ ตำ �บลในเวี ยง อำ �เภอเมื องแพร่ จั งหวั ดแพร่ 54000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5453 1352-5

0 5453 1351

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สอง (แพร่ )
46/2 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลบ้ านกลาง อำ �เภอสอง จั งหวั ดแพร่ 54120

จั นทร์ อั งคาร ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5452 0880-1

0 5452 0881

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สู งเม่ น (แพร่ )
2/11 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลดอนมู ล อำ �เภอสู งเม่ น จั งหวั ดแพร่ 54130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5452 0642

-

น่ าน

พะเยา

แพร่
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เกาะคา (ล� ำปาง)
291/1 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลศาลา อำ �เภอเกาะคา จั งหวั ดลำ �ปาง 52130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5426 0348

0 5426 0347

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ล� ำปาง
357/24-25 ถนนบุ ญวาทย์ (ฉั ตรไชย) ตำ �บลสวนดอก อำ �เภอเมื องลำ �ปาง
จั งหวั ดลำ �ปาง 52100

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5422 5300-3

0 5422 5304

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต แม่ เมาะ (ล� ำปาง)
184/2 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลแม่ เมาะ อำ �เภอแม่ เมาะ จั งหวั ดลำ �ปาง 52220

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5426 0171

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วั งเหนื อ (ล� ำปาง)
5/34 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลวั งเหนื อ อำ �เภอวั งเหนื อ จั งหวั ดลำ �ปาง 52140

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5426 0113

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ห้ างฉั ตร (ล� ำปาง)
103/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลห้ างฉั ตร อำ �เภอห้ างฉั ตร จั งหวั ดลำ �ปาง 52190

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5420 9500

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ล� ำพู น
182/2 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลเวี ยงยอง อำ �เภอเมื องลำ �พู น จั งหวั ดลำ �พู น 51000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5309 6182-4

0 5309 6184

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดอ� ำนาจบ้ านแซม ป่ าซาง (ล� ำพู น)
109 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลม่ วงน้ อย อำ �เภอป่ าซาง จั งหวั ดลำ �พู น 51120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5309 6182-4

0 5309 6184

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เวี ยงหนองล่ อง (ล� ำพู น)
53/6 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลวั งผาง อำ �เภอเวี ยงหนองล่ อง จั งหวั ดลำ �พู น 51120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5309 6404

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พิ ชัย (อุ ตรดิ ตถ์ )
57 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอพิ ชัย จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ 53120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5547 9644
0 5547 9688

0 5547 9688

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อุ ตรดิ ตถ์
1/19 ถนนเจริ ญธรรม ตำ �บลท่ าอิ ฐ อำ �เภอเมื องอุ ตรดิ ตถ์ จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ 53000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5541 6541
0 5541 6543

0 5541 6542

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สี่ แยกวั งสี สู บ (อุ ตรดิ ตถ์ )
7/15 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลงิ้ วงาม อำ �เภอเมื องอุ ตรดิ ตถ์ จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ 53000

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5547 9645

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ก� ำแพงเพชร
91/4 ถนนราษฎร์ รวมใจ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องกำ �แพงเพชร
จั งหวั ดกำ �แพงเพชร 62000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5571 3101-4

0 5571 3105

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สลกบาตร (ก� ำแพงเพชร)
1497/1 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลสลกบาตร อำ �เภอขาณุ วรลั กษบุ รี จั งหวั ดกำ �แพงเพชร
62130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5574 1864-5

0 5574 1864

ล� ำปาง

ล� ำพู น

อุ ตรดิ ตถ์

ภาคกลาง
ก� ำแพงเพชร
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสมหวั ง (ก� ำแพงเพชร)
23/1 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลป่ าพุ ทรา อำ �เภอขาณุ วรลั กษบุ รี จั งหวั ดกำ �แพงเพชร 62130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1864-5

0 5574 1864

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ ามะเขื อ (ก� ำแพงเพชร)
828 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลท่ ามะเขื อ อำ �เภอคลองขลุ ง จั งหวั ดกำ �แพงเพชร 62120

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5574 1465

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชั ยนาท
13/57 ถนนพรหมประเสริ ฐ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องชั ยนาท จั งหวั ดชั ยนาท
17000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5641 0912-3

0 5641 0913

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สรรคบุ รี (ชั ยนาท)
34/6 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลแพรกศรี ราชา อำ �เภอสรรคบุ รี จั งหวั ดชั ยนาท 17140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5641 0879

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครนายก
74/142 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลบ้ านใหญ่ อำ �เภอเมื องนครนายก จั งหวั ดนครนายก 26000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3731 4247-9

0 3731 4249

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านนา (นครนายก)
88/1 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลบ้ านนา อำ �เภอบ้ านนา จั งหวั ดนครนายก 26110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3734 9246

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ าตะโก (นครสวรรค์ )
616/41 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลท่ าตะโก อำ �เภอท่ าตะโก จั งหวั ดนครสวรรค์ 60160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5620 0991-2

0 5620 0992

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครสวรรค์
49/39 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลนครสวรรค์ ตก อำ �เภอเมื องนครสวรรค์ จั งหวั ดนครสวรรค์
60000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5688 2133-4

0 5688 2135

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตาคลี (นครสวรรค์ )
82/4 ถนนตาคลี พัฒนา ตำ �บลตาคลี อำ �เภอตาคลี จั งหวั ดนครสวรรค์ 60140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.30 น.

0 5620 0418

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บรรพตพิ สัย (นครสวรรค์ )
601/10 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเจริ ญผล อำ �เภอบรรพตพิ สัย จั งหวั ดนครสวรรค์ 60180

พุ ธ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5621 7622

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พยุ หะคี รี (นครสวรรค์ )
188/16 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลพยุ หะ อำ �เภอพยุ หะคี รี จั งหวั ดนครสวรรค์ 60130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5620 0840

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ลาดยาว (นครสวรรค์ )
80 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลลาดยาว อำ �เภอลาดยาว จั งหวั ดนครสวรรค์ 60150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5627 1390
0 5627 1389

0 5627 1389

ชั ยนาท

นครนายก

นครสวรรค์

รายงานประจ� ำปี 2564
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครหลวง (อยุ ธยา)
84/16 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลนครหลวง อำ �เภอนครหลวง จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
13260

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3538 1971-2

0 3538 1972

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ประตู น้� ำพระอิ นทร์
92/71-72 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลเชี ยงรากน้ อย อำ �เภอบางปะอิ น จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
13180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3535 4194
0 3535 4235

0 3535 4380

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย วั งน้ อย (อยุ ธยา)
113 หมู่ ที่ 7 ตรอกอาคารพาณิ ชย์ ตำ �บลลำ �ไทร อำ �เภอวั งน้ อย
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 13170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3535 2553-4

0 3535 2554

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เสนา (อยุ ธยา)
401/1 ถนนทั กษิ ณเสนา (ก) ตำ �บลเสนา อำ �เภอเสนา จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
13110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3524 6400

0 3524 6401

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อยุ ธยา
94/6 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลไผ่ ลิง อำ �เภอพระนครศรี อยุ ธยา จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
13000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3534 5666
0 3534 5668

0 3534 5667

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดท่ าเรื อ (อยุ ธยา)
433/4 ถนนเลี ยบแม่ น้ำ�ป่ าสั ก ตำ �บลท่ าเรื อ อำ �เภอท่ าเรื อ จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
13130

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3538 1971-2

0 3538 1972

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเอกเซ็ นเตอร์
80/72-73 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลบ้ านเลน อำ �เภอบางปะอิ น จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
13160

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3533 3779

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต โรจนะประตู E (อยุ ธยา)
111/3 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลคานหาม อำ �เภออุ ทั ย จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 13210

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3579 9113

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตะพานหิ น (พิ จิตร)
1 ถนนสั นติ พลาราม ตำ �บลตะพานหิ น อำ �เภอตะพานหิ น จั งหวั ดพิ จิตร 66110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5661 9709

0 5661 9708

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พิ จิตร
20/277 ถนนสระหลวง ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องพิ จิตร จั งหวั ดพิ จิตร 66000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5661 1251
0 5661 1253

0 5661 1252

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดศรี โสภณ 2 สามง่ าม (พิ จิตร)
354 หมู่ ที่ 13 ตำ �บลสามง่ าม อำ �เภอสามง่ าม จั งหวั ดพิ จิตร 66140

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0258

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางมู ลนาก (พิ จิตร)
44/41 ถนนประเทื องถิ่ น ตำ �บลบางมู ลนาก อำ �เภอบางมู ลนาก จั งหวั ดพิ จิตร
66120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5661 9755

-

พระนครศรี อยุ ธยา

พิ จิตร

234

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

ส� ำนั กงานสาขา

วั นเวลาท� ำการ

โทรศั พท์

โทรสาร

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พรหมพิ ราม (พิ ษณุ โลก)
508/1 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลวงฆ้ อง อำ �เภอพรหมพิ ราม จั งหวั ดพิ ษณุ โลก 65180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5590 6580
0 5590 6579

0 5590 6579

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พิ ษณุ โลก
371/8 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องพิ ษณุ โลก
จั งหวั ดพิ ษณุ โลก 65000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5525 2804-5

0 5525 2803

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พิ ษณุ โลก (ถนนมิ ตรภาพ)
298, 298/1 ถนนมิ ตรภาพ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องพิ ษณุ โลก จั งหวั ดพิ ษณุ โลก
65000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5590 6626
0 5590 6625

0 5590 6625

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดราษฎร์ ธรรมาภรณ์ (พิ ษณุ โลก)
569/3 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลบางระกำ � อำ �เภอบางระกำ � จั งหวั ดพิ ษณุ โลก 65140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5537 1900

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดวั งทองสามั คคี (พิ ษณุ โลก)
504/5 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลวั งทอง อำ �เภอวั งทอง จั งหวั ดพิ ษณุ โลก 65130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5531 1991

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชนแดน (เพชรบู รณ์ )
78 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลชนแดน อำ �เภอชนแดน จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3386

0 5671 3387

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บึ งสามพั น (เพชรบู รณ์ )
121/34 ตำ �บลซั บสมอทอด อำ �เภอบึ งสามพั น จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3396-7

0 5671 3397

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เพชรบู รณ์
112/3-4 ถนนสามั คคี ชัย ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องเพชรบู รณ์ จั งหวั ดเพชรบู รณ์
67000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5672 1219
0 5672 1419

0 5672 1243

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ศรี เทพ (เพชรบู รณ์ )
140/8 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลสระกรวด อำ �เภอศรี เทพ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5678 6420-1

0 5678 6421

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หล่ มสั ก (เพชรบู รณ์ )
124/24 ถนนคชเสนี ย์ ตำ �บลหล่ มสั ก อำ �เภอหล่ มสั ก จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5671 3340-1

0 5671 3341

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขาค้ อ (เพชรบู รณ์ )
154/2 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลแคมป์ สน อำ �เภอเขาค้ อ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67280

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5671 3303

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ าพล (เพชรบู รณ์ )
387 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลท่ าพล อำ �เภอเมื องเพชรบู รณ์ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67250

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6449

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วิ เชี ยรบุ รี (เพชรบู รณ์ )
528/8 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลท่ าโรง อำ �เภอวิ เชี ยรบุ รี จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67130

อั งคาร พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5679 1046

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองไผ่ (เพชรบู รณ์ )
559/3 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลหนองไผ่ อำ �เภอหนองไผ่ จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6456

-

พิ ษณุ โลก

เพชรบู รณ์

รายงานประจ� ำปี 2564
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หล่ มเก่ า (เพชรบู รณ์ )
25/1 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลหล่ มเก่ า อำ �เภอหล่ มเก่ า จั งหวั ดเพชรบู รณ์ 67120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5678 6432

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย โคกส� ำโรง (ลพบุ รี)
16 ถนนประชาวิ ถี ตำ �บลโคกสำ �โรง อำ �เภอโคกสำ �โรง จั งหวั ดลพบุ รี 15120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6815

0 3677 6814

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พั ฒนานิ คม (ลพบุ รี)
162/14 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลดี ลั ง อำ �เภอพั ฒนานิ คม จั งหวั ดลพบุ รี 15220

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6848

0 3677 6847

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ลพบุ รี
43/3 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลท่ าศาลา อำ �เภอเมื องลพบุ รี จั งหวั ดลพบุ รี 15000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6642-3

0 3642 1992

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ล� ำนารายณ์ (ลพบุ รี)
110 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลลำ �นารายณ์ อำ �เภอชั ยบาดาล จั งหวั ดลพบุ รี 15130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3677 6927-8

0 3677 6928

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ าหลวง (ลพบุ รี)
85/1 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลท่ าหลวง อำ �เภอท่ าหลวง จั งหวั ดลพบุ รี 15230

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3677 6373

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พรหมมาสตร์ (ลพบุ รี)
114/1 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลพรหมมาสตร์ อำ �เภอเมื องลพบุ รี จั งหวั ดลพบุ รี 15000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3642 1335

-

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3475 6770
0 3475 6772

0 3475 6771

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย มวกเหล็ ก (สระบุ รี)
168/25 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลมวกเหล็ ก อำ �เภอมวกเหล็ ก จั งหวั ดสระบุ รี 18180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3634 0470

0 3634 0471

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สระบุ รี
173/39 ถนนสุ ดบรรทั ด ตำ �บลปากเพรี ยว อำ �เภอเมื องสระบุ รี จั งหวั ดสระบุ รี
18000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3622 0861-2

0 3622 0863

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองแค (สระบุ รี)
93/14 ถนนเศรษฐสั มพั นธ์ ตำ �บลหนองแค อำ �เภอหนองแค จั งหวั ดสระบุ รี 18140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3634 0469

0 3634 0468

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต การเคหะ (สระบุ รี)
2/11 ถนนเทศบาล 5 ตำ �บลปากเพรี ยว อำ �เภอเมื องสระบุ รี จั งหวั ดสระบุ รี 18000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3622 0861-2

0 3622 0863

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต แก่ งคอย (สระบุ รี)
36 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลตาลเดี่ ยว อำ �เภอแก่ งคอย จั งหวั ดสระบุ รี 18110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3622 0861-2

0 3622 0863

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต นิ คมเหมราช (สระบุ รี)
119/8 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลหนองปลาหมอ อำ �เภอหนองแค จั งหวั ดสระบุ รี 18140

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 16.00 น.

0 3629 8145

-

ลพบุ รี

สมุ ทรสงคราม
สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สมุ ทรสงคราม
130/2 ซอยบางแก้ ว ถนนทางเข้ าเมื อง ตำ �บลแม่ กลอง อำ �เภอเมื องสมุ ทรสงคราม
จั งหวั ดสมุ ทรสงคราม 75000
สระบุ รี
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วิ หารแดง (สระบุ รี)
67/6 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลหนองสรวง อำ �เภอวิ หารแดง จั งหวั ดสระบุ รี 18150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3620 0861

-

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3651 0348
0 3651 0350

0 3651 0349

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สวรรคโลก (สุ โขทั ย)
92/9 ถนนจรดวิ ถี ถ่อง ตำ �บลเมื องสวรรคโลก อำ �เภอสวรรคโลก จั งหวั ดสุ โขทั ย
64110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5564 3191

0 5564 3192

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สุ โขทั ย
19/1 ถนนสิ งหวั ฒน์ ตำ �บลธานี อำ �เภอเมื องสุ โขทั ย จั งหวั ดสุ โขทั ย 64000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5561 5658-9

0 5561 5659

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต กงไกรลาศ (สุ โขทั ย)
9/6 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลบ้ านกร่ าง อำ �เภอกงไกรลาศ จั งหวั ดสุ โขทั ย 64170

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5690

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ทุ่ งเสลี่ ยม (สุ โขทั ย)
168/2 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลทุ่ งเสลี่ ยม อำ �เภอทุ่ งเสลี่ ยม จั งหวั ดสุ โขทั ย 64150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5623

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านด่ านลานหอย (สุ โขทั ย)
190/25 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลลานหอย อำ �เภอบ้ านด่ านลานหอย จั งหวั ดสุ โขทั ย 64140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5561 5681

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ศรี สัชนาลั ย (สุ โขทั ย)
436/6 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลหาดเสี้ ยว อำ �เภอศรี สัชนาลั ย จั งหวั ดสุ โขทั ย 64130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 5567 2220

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ดอนเจดี ย์ (สุ พรรณบุ รี)
999/110 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลดอนเจดี ย์ อำ �เภอดอนเจดี ย์ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8513

0 3552 8514

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ด่ านช้ าง (สุ พรรณบุ รี)
280/5-6 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลด่ านช้ าง อำ �เภอด่ านช้ าง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8668
0 3552 8667

0 3552 8667

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เดิ มบางนางบวช (สุ พรรณบุ รี)
26/11 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลเขาพระ อำ �เภอเดิ มบางนางบวช จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8653-4

0 3552 8654

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สองพี่ น้อง (สุ พรรณบุ รี)
90/15 ถนนบางลี่ -หนองวั ลย์ เปรี ยง ตำ �บลสองพี่ น้อง อำ �เภอสองพี่ น้อง
จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 8424-5

0 3552 8425

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สุ พรรณบุ รี
56/2 ถนนเณรแก้ ว ตำ �บลท่ าพี่ เลี้ ยง อำ �เภอเมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี
72000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3544 6548-9

0 3552 3200

สิ งห์ บุรี
สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สิ งห์ บุรี
154/165 ตำ �บลบางพุ ทรา อำ �เภอเมื องสิ งห์ บุรี จั งหวั ดสิ งห์ บุรี 16000
สุ โขทั ย

สุ พรรณบุ รี

รายงานประจ� ำปี 2564
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อู่ ทอง (สุ พรรณบุ รี)
732 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลอู่ ทอง อำ �เภออู่ ทอง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3552 4072

0 3552 4073

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเขต (สุ พรรณบุ รี)
302 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลจรเข้ สามพั น อำ �เภออู่ ทอง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 71170

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3454 0208

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดแม่ จู (สุ พรรณบุ รี)
705 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลสามชุ ก อำ �เภอสามชุ ก จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8513

0 3552 8514

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ าเสด็ จ (สุ พรรณบุ รี)
379/4 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลสระแก้ ว อำ �เภอเมื องสุ พรรณบุ รี จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72230

จั นทร์ อั งคาร พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8613

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ทุ่ งคอก (สุ พรรณบุ รี)
684 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลทุ่ งคอก อำ �เภอสองพี่ น้อง จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72190

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3544 0516

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ศรี ประจั นต์ (สุ พรรณบุ รี)
57/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบ้ านกร่ าง อำ �เภอศรี ประจั นต์ จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี 72140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3552 8670

-

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3561 2050
0 3561 2052

0 3561 2051

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อุ ทัยธานี
166/4 ถนนเติ บศิ ริ ตำ �บลอุ ทั ยใหม่ อำ �เภอเมื องอุ ทั ยธานี จั งหวั ดอุ ทั ยธานี 61000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5651 0697-8

0 5651 0698

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองฉาง (อุ ทัยธานี )
9/28 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลหนองฉาง อำ �เภอหนองฉาง จั งหวั ดอุ ทั ยธานี 61110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 5651 0690

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กาฬสิ นธุ์
18/12 ถนนทุ่ งศรี เมื อง ตำ �บลกาฬสิ นธุ์ อำ �เภอเมื องกาฬสิ นธุ์ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์
46000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4381 1351
0 4381 1358

0 4381 1356

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กุ ฉินารายณ์ (กาฬสิ นธุ์ )
465/3 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบั วขาว อำ �เภอกุ ฉิ นารายณ์ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ 46110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4384 0491-2

0 4384 0492

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สมเด็ จ (กาฬสิ นธุ์ )
416/7 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลสมเด็ จ อำ �เภอสมเด็ จ จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ 46150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4384 0245-6

0 4384 0246

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขาวง (กาฬสิ นธุ์ )
136 หมู่ ที่ 18 ตำ �บลคุ้ มเก่ า อำ �เภอเขาวง จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ 46160

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4384 0486

-

อ่ างทอง
สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อ่ างทอง
49/9 ถนนอ่ างทอง-สิ งห์ บุรี ตำ �บลย่ านซื่ อ อำ �เภอเมื องอ่ างทอง จั งหวั ดอ่ างทอง
14000
อุ ทัยธานี

ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
กาฬสิ นธุ์
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ยางตลาด (กาฬสิ นธุ์ )
448 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลยางตลาด อำ �เภอยางตลาด จั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ 46120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4381 1351
0 4381 1358

0 4381 1356

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กระนวน (ขอนแก่ น)
49/5 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลหนองโก อำ �เภอกระนวน จั งหวั ดขอนแก่ น 40170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4735-6

0 4342 4736

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ขอนแก่ น
150/13-14 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องขอนแก่ น จั งหวั ดขอนแก่ น 40000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4346 8808-9

0 4346 8810

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชุ มแพ (ขอนแก่ น)
92/5 หมู่ ที่ 15 ตำ �บลชุ มแพ อำ �เภอชุ มแพ จั งหวั ดขอนแก่ น 40130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4331 3099-102 0 4331 3096

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ถนนกสิ กรทุ่ งสร้ าง (ขอนแก่ น)
279/27 หมู่ ที่ 13 ถนนกสิ กรทุ่ งสร้ าง ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องขอนแก่ น
จั งหวั ดขอนแก่ น 40000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4370-1

0 4342 4372

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย น�้ ำพอง (ขอนแก่ น)
562 หมู่ ที่ 10 ถนนราษฎร์ บำ�รุ ง ตำ �บลหนองกุ ง อำ �เภอน้ำ �พอง จั งหวั ดขอนแก่ น
40140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4724-5

0 4342 4725

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านไผ่ (ขอนแก่ น)
451/17 หมู่ ที่ 1 ถนนมนตรี ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอบ้ านไผ่ จั งหวั ดขอนแก่ น 40110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4330 6236-7

0 4330 6237

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พล (ขอนแก่ น)
127/1 ถนนมิ ตรภาพ ตำ �บลเมื องพล อำ �เภอพล จั งหวั ดขอนแก่ น 40120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4398-9

0 4342 4399

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองเรื อ (ขอนแก่ น)
231 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลหนองเรื อ อำ �เภอหนองเรื อ จั งหวั ดขอนแก่ น 40210

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4342 4750-1

0 4342 4751

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขาสวนกวาง (ขอนแก่ น)
454 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลคำ �ม่ วง อำ �เภอเขาสวนกวาง จั งหวั ดขอนแก่ น 40280

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4330 6696

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดประตู น้� ำ (ขอนแก่ น)
456 ถนนมิ ตรภาพ ตำ �บลเมื องเก่ า อำ �เภอเมื องขอนแก่ น จั งหวั ดขอนแก่ น 40000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4346 8808-9

0 4346 8810

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านทุ่ ม (ขอนแก่ น)
134/5 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลบ้ านทุ่ ม อำ �เภอเมื องขอนแก่ น จั งหวั ดขอนแก่ น 40000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4330 6089

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านหนองใหญ่ (ขอนแก่ น)
12/63 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องขอนแก่ น จั งหวั ดขอนแก่ น 40000

จั นทร์ พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.30 น.

0 4330 6810

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ภู เวี ยง (ขอนแก่ น)
124/2 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลภู เวี ยง อำ �เภอภู เวี ยง จั งหวั ดขอนแก่ น 40150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4342 4747

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต มั ญจาคี รี (ขอนแก่ น)
33 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลกุ ดเค้ า อำ �เภอมั ญจาคี รี จั งหวั ดขอนแก่ น 40160

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4342 4737

-

ขอนแก่ น

รายงานประจ� ำปี 2564
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แก้ งคร้ อ (ชั ยภู มิ)
456/3 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลช่ องสามหมอ อำ �เภอแก้ งคร้ อ จั งหวั ดชั ยภู มิ 36150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4405 6860

0 4405 6861

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชั ยภู มิ
293/63 ถนนยุ ติธรรม ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องชั ยภู มิ จั งหวั ดชั ยภู มิ 36000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4481 1404
0 4481 1406

0 4481 1405

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดคอนสาร (ชั ยภู มิ)
238/26 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลคอนสาร อำ �เภอคอนสาร จั งหวั ดชั ยภู มิ 36180

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 17.30 น.

0 4405 6970

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ภู เขี ยว (ชั ยภู มิ)
81/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลผั กปั ง อำ �เภอภู เขี ยว จั งหวั ดชั ยภู มิ 36110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
11.00 น. - 17.00 น.

0 4486 1889

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครพนม
263 ถนนนิ ตโย ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องนครพนม จั งหวั ดนครพนม 48000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4253 0772-3

0 4253 0773

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นาแก (นครพนม)
600/4 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลนาแก อำ �เภอนาแก จั งหวั ดนครพนม 48130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4253 0758-9

0 4253 0759

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ธาตุ พนม (นครพนม)
247 หมู่ ที่ 13 ตำ �บลธาตุ พนม อำ �เภอธาตุ พนม จั งหวั ดนครพนม 48110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 16.00 น.

0 4254 1222

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ด่ านขุ นทด (นครราชสี มา)
767/9 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลด่ านขุ นทด อำ �เภอด่ านขุ นทด จั งหวั ดนครราชสี มา 30210

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4498 4024
0 4498 4023

0 4498 4023

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตลาดเซฟวั น
2/32 ซอยมิ ตรภาพ 15 ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องนครราชสี มา
จั งหวั ดนครราชสี มา 30000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4421 1831-2

0 4421 1833

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครราชสี มา
1282/12 ถนนมิ ตรภาพ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องนครราชสี มา
จั งหวั ดนครราชสี มา 30000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4425 1456

0 4434 2715

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บั วใหญ่ (นครราชสี มา)
11/42 ถนนเทศบาล 4 ตำ �บลบั วใหญ่ อำ �เภอบั วใหญ่ จั งหวั ดนครราชสี มา 30120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4491 3707
0 4491 3709

0 4491 3708

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปั กธงชั ย (นครราชสี มา)
260/2 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลเมื องปั ก อำ �เภอปั กธงชั ย จั งหวั ดนครราชสี มา 30150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4493 8766-7

0 4493 8767

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปากช่ อง (นครราชสี มา)
939/19 ถนนมิ ตรภาพ ตำ �บลปากช่ อง อำ �เภอปากช่ อง จั งหวั ดนครราชสี มา 30130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4431 6801-2

0 4431 6803

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พิ มาย (นครราชสี มา)
553/4 หมู่ ที่ 14 ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอพิ มาย จั งหวั ดนครราชสี มา 30110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4475 6872-3

0 4475 6873

ชั ยภู มิ

นครพนม

นครราชสี มา
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สี คิ้ ว (นครราชสี มา)
352 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลสี คิ้ ว อำ �เภอสี คิ้ ว จั งหวั ดนครราชสี มา 30140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4498 4020-1

0 4498 4021

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เฉลิ มพระเกี ยรติ (นครราชสี มา)
211 หมู่ ที่ 14 ตำ �บลท่ าช้ าง อำ �เภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จั งหวั ดนครราชสี มา 30230

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
10.00 น. - 16.00 น.

0 4495 0050

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดแม่ สมบู รณ์ จอหอ (นครราชสี มา)
82 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลจอหอ อำ �เภอเมื องนครราชสี มา จั งหวั ดนครราชสี มา 30310

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4421 1831-2

0 4421 1833

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต โนนสู ง (พิ มาย)
9/11 ซอยเทศบาล 1 ถนนเทศบาล ตำ �บลโนนสู ง อำ �เภอโนนสู ง จั งหวั ดนครราชสี มา
30160

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4439 0707

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สู งเนิ น (นครราชสี มา)
187/1 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลสู งเนิ น อำ �เภอสู งเนิ น จั งหวั ดนครราชสี มา 30170

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4498 4022

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองสาหร่ าย (นครราชสี มา)
358/8 หมู่ ที่ 17 ตำ �บลหนองสาหร่ าย อำ �เภอปากช่ อง จั งหวั ดนครราชสี มา 30130

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4430 0551

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หั วทะเล (นครราชสี มา)
296 หมู่ ที่ 3 ถนนเพชรมาตุ คลา ตำ �บลหั วทะเล อำ �เภอเมื องนครราชสี มา
จั งหวั ดนครราชสี มา 30000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4425 1456

0 4434 2715

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บึ งกาฬ
218/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลบึ งกาฬ อำ �เภอเมื องบึ งกาฬ จั งหวั ดบึ งกาฬ 38000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4249 0762-3

0 4249 1545

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เซกา (บึ งกาฬ)
289/3 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลเซกา อำ �เภอเซกา จั งหวั ดบึ งกาฬ 38150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4249 0454

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นางรอง (บุ รีรัมย์ )
214/7 ถนนประชาสั นติ สุ ข ตำ �บลนางรอง อำ �เภอนางรอง จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4463 4528

0 4463 4529

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บุ รีรัมย์
112 ถนนจิ ระ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องบุ รี รัมย์ จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4461 3444
0 4461 3433

0 4461 3466

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ประโคนชั ย (บุ รีรัมย์ )
465/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลประโคนชั ย อำ �เภอประโคนชั ย จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4463 4845-6

0 4463 4846

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ปะค� ำ (บุ รีรัมย์ )
17 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลปะคำ � อำ �เภอปะคำ � จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31220

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6797

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ละหานทราย (บุ รีรัมย์ )
34 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลละหานทราย อำ �เภอละหานทราย จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31170

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6927

-

บึ งกาฬ

บุ รีรัมย์
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ล� ำปลายมาศ (บุ รีรัมย์ )
771 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลลำ �ปลายมาศ อำ �เภอลำ �ปลายมาศ จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31130

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 0088

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สตึ ก (บุ รีรัมย์ )
344/67 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลนิ คม อำ �เภอสตึ ก จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6726

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองกี่ (บุ รีรัมย์ )
19/4 หมู่ ที่ 2 ถนนสี่ สิ งหา ตำ �บลทุ่ งกระเต็ น อำ �เภอหนองกี่ จั งหวั ดบุ รี รัมย์ 31210

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 4466 6856

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย โกสุ มพิ สัย (มหาสารคาม)
399/1 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลหั วขวาง อำ �เภอโกสุ มพิ สัย จั งหวั ดมหาสารคาม 44140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4375 0985-6

0 4375 0986

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พยั คฆภู มิพิสัย (มหาสารคาม)
30 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลปะหลาน อำ �เภอพยั คฆภู มิ พิ สัย จั งหวั ดมหาสารคาม 44110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4375 0615

0 4375 0614

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย มหาสารคาม
157/2 ถนนถี นานนท์ ตำ �บลตลาด อำ �เภอเมื องมหาสารคาม จั งหวั ดมหาสารคาม
44000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4371 0811
0 4371 0813

0 4371 0812

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เชี ยงยื น (มหาสารคาม)
8/8 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลเชี ยงยื น อำ �เภอเชี ยงยื น จั งหวั ดมหาสารคาม 44160

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0913

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บรบื อ (มหาสารคาม)
448/3 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลบรบื อ อำ �เภอบรบื อ จั งหวั ดมหาสารคาม 44130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0912

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วาปี ปทุ ม (มหาสารคาม)
454 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลหนองแสง อำ �เภอวาปี ปทุ ม จั งหวั ดมหาสารคาม 44120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4375 0990

-

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4261 4030-1

0 4261 4034

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ยโสธร
361 ถนนวิ ทยะธำ �รงค์ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องยโสธร จั งหวั ดยโสธร 35000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4575 6635

0 4575 6634

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ค� ำเขื่ อนแก้ ว (ยโสธร)
10/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลลุ มพุ ก อำ �เภอคำ �เขื่ อนแก้ ว จั งหวั ดยโสธร 35110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4575 6684

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เลิ งนกทา (ยโสธร)
590 หมู่ ที่ 13 ตำ �บลสามแยก อำ �เภอเลิ งนกทา จั งหวั ดยโสธร 35120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.30 น. - 16.00 น.

0 4575 6784

-

มหาสารคาม

มุ กดาหาร
สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย มุ กดาหาร
89/8 ถนนมุ กดาหาร-ดอนตาล ตำ �บลศรี บุญเรื อง อำ �เภอเมื องมุ กดาหาร
จั งหวั ดมุ กดาหาร 49000
ยโสธร
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เกษตรวิ สัย (ร้ อยเอ็ ด)
66 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเกษตรวิ สั ย อำ �เภอเกษตรวิ สั ย จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6484
0 4355 6483

0 4355 6483

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย โพนทอง (ร้ อยเอ็ ด)
176 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลแวง อำ �เภอโพนทอง จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6435-6

0 4355 6436

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ร้ อยเอ็ ด
56/2 ถนนเทวาภิ บาล ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องร้ อยเอ็ ด จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4351 6711
0 4351 8237

0 4351 8236

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สุ วรรณภู มิ (ร้ อยเอ็ ด)
547/7 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลสระคู อำ �เภอสุ วรรณภู มิ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4355 6431-2

0 4355 6432

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต จตุ รพั กตรพิ มาน (ร้ อยเอ็ ด)
447/1 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลหั วช้ าง อำ �เภอจตุ รพั กตรพิ มาน จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45180

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4356 1151

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต โพธิ์ ชัย (ร้ อยเอ็ ด)
104 หมู่ ที่ 17 ตำ �บลขามเปี้ ย อำ �เภอโพธิ์ ชัย จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45230

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4355 6437

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เสลภู มิ (ร้ อยเอ็ ด)
100 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลขวั ญเมื อง อำ �เภอเสลภู มิ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4351 6711
0 4351 8237

0 4351 8236

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองพอก (ร้ อยเอ็ ด)
14 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลหนองพอก อำ �เภอหนองพอก จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45210

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4350 1679

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต อาจสามารถ (ร้ อยเอ็ ด)
2/8 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลอาจสามารถ อำ �เภออาจสามารถ จั งหวั ดร้ อยเอ็ ด 45160

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4355 6434

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เลย
83/2 ถนนเจริ ญรั ฐ ตำ �บลกุ ดป่ อง อำ �เภอเมื องเลย จั งหวั ดเลย 42000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4281 5476-7

0 4281 5478

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เชี ยงคาน (เลย)
68/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลเชี ยงคาน อำ �เภอเชี ยงคาน จั งหวั ดเลย 42110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4281 0588

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วั งสะพุ ง (เลย)
531/2 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลวั งสะพุ ง อำ �เภอวั งสะพุ ง จั งหวั ดเลย 42130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4281 0401

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กั นทรลั กษ์ (ศรี สะเกษ)
62/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลน้ำ�อ้ อม อำ �เภอกั นทรลั กษ์ จั งหวั ดศรี สะเกษ 33110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4582 6530

0 4582 6531

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ขุ ขันธ์ (ศรี สะเกษ)
637/2 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลห้ วยเหนื อ อำ �เภอขุ ขั นธ์ จั งหวั ดศรี สะเกษ 33140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4582 6562-3

0 4582 6563

ร้ อยเอ็ ด

เลย

ศรี สะเกษ
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ราษี ไศล (ศรี สะเกษ)
34/9 หมู่ ที่ 2 ถนนรั ฐประชา ตำ �บลเมื องคง อำ �เภอราษี ไศล จั งหวั ดศรี สะเกษ
33160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4568 2120
0 4568 2119

0 4568 2119

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ศรี สะเกษ
983/69 ถนนกวงเฮง ตำ �บลเมื องใต้ อำ �เภอเมื องศรี สะเกษ จั งหวั ดศรี สะเกษ
33000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4561 3317-8

0 4561 3319

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต กั นทรารมย์ (ศรี สะเกษ)
74/16 หมู่ ที่ 13 ตำ �บลดู น อำ �เภอกั นทรารมย์ จั งหวั ดศรี สะเกษ 33130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4565 1158

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ขุ นหาญ (ศรี สะเกษ)
25 หมู่ ที่ 12 ถนนสุ ขาภิ บาล 1 ตำ �บลสิ อำ �เภอขุ นหาญ จั งหวั ดศรี สะเกษ 33150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.30 น.

0 4582 6530

0 4582 6531

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ค� ำตากล้ า (สกลนคร)
153/1 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลคำ �ตากล้ า อำ �เภอคำ �ตากล้ า จั งหวั ดสกลนคร 47250

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4279 6402
0 4279 6401

0 4279 6401

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พั งโคน (สกลนคร)
56/12 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลพั งโคน อำ �เภอพั งโคน จั งหวั ดสกลนคร 47160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4270 7530

0 4270 7529

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย วานรนิ วาส (สกลนคร)
218 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลคอนสวรรค์ อำ �เภอวานรนิ วาส จั งหวั ดสกลนคร 47120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4297 3570-1

0 4297 3571

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สกลนคร
218/23 ถนนรั ฐพั ฒนา ตำ �บลธาตุ เชิ งชุ ม อำ �เภอเมื องสกลนคร จั งหวั ดสกลนคร
47000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4271 2511
0 4271 3404

0 4271 6404

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สว่ างแดนดิ น (สกลนคร)
651 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลสว่ างแดนดิ น อำ �เภอสว่ างแดนดิ น จั งหวั ดสกลนคร 47110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09:30 น. - 16:00 น.

0 4272 2355

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต อากาศอ� ำนวย (สกลนคร)
24/6 หมู่ ที่ 18 ถนนไทยพาณิ ชย์ ตำ �บลอากาศ อำ �เภออากาศอำ �นวย
จั งหวั ดสกลนคร 47170

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4279 8118

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ าตู ม (สุ ริ นทร์ )
374 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลท่ าตู ม อำ �เภอท่ าตู ม จั งหวั ดสุ ริ นทร์ 32120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4455 8301-2

0 4455 8302

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สุ ริ นทร์
142/4 ถนนสนิ ทนิ คมรั ฐ ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องสุ ริ นทร์ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ 32000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4451 3232
0 4451 3113

0 4451 3233

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต จอมพระ (สุ ริ นทร์ )
365/3 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลจอมพระ อำ �เภอจอมพระ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ 32180

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4458 1232

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ปราสาท (สุ ริ นทร์ )
311/14 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลกั งแอน อำ �เภอปราสาท จั งหวั ดสุ ริ นทร์ 32140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4455 1188

-

สกลนคร

สุ ริ นทร์
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต รั ตนบุ รี (สุ ริ นทร์ )
71 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลรั ตนบุ รี อำ �เภอรั ตนบุ รี จั งหวั ดสุ ริ นทร์ 32130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4459 9117

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ศี ขรภู มิ (สุ ริ นทร์ )
137-138 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลระแงง อำ �เภอศี ขรภู มิ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ 32110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4456 1113

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ าบ่ อ (หนองคาย)
367/3 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลท่ าบ่ อ อำ �เภอท่ าบ่ อ จั งหวั ดหนองคาย 43110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4386-7

0 4241 4387

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย โพนพิ สัย (หนองคาย)
576/1 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลจุ มพล อำ �เภอโพนพิ สัย จั งหวั ดหนองคาย 43120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4364-5

0 4241 4365

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองคาย
148/34 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลมี ชั ย อำ �เภอเมื องหนองคาย จั งหวั ดหนองคาย 43000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4241 4041
0 4241 4043

0 4241 4042

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เฝ้ าไร่ (หนองคาย)
525 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลเฝ้ าไร่ อำ �เภอเฝ้ าไร่ จั งหวั ดหนองคาย 43120

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 16.00 น.

0 4241 4359

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ศรี เชี ยงใหม่ (หนองคาย)
90/5 หมู่ ที่ 14 ตำ �บลพานพร้ าว อำ �เภอศรี เชี ยงใหม่ จั งหวั ดหนองคาย 43130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4241 4385

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองบั วล� ำภู
102/1 หมู่ ที่ 10 ถนนอุ ดรธานี -เลย ตำ �บลลำ �ภู อำ �เภอเมื องหนองบั วลำ �ภู
จั งหวั ดหนองบั วลำ �ภู 39000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4231 5415

0 4231 5414

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต นากลาง (หนองบั วล� ำภู )
133/1 หมู่ ที่ 16 ตำ �บลนากลาง อำ �เภอนากลาง จั งหวั ดหนองบั วลำ �ภู 39170

จั นทร์ อั งคาร พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4231 5471

-

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4552 5821-2

0 4552 5822

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านดุ ง (อุ ดรธานี )
103/2 หมู่ ที่ 6 ตรอกประดู่ ซอยงามสง่ า ตำ �บลศรี สุทโธ อำ �เภอบ้ านดุ ง
จั งหวั ดอุ ดรธานี 41190

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7305-6

0 4221 7306

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านถ่ อน (อุ ดรธานี )
446/2 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบ้ านเลื่ อม อำ �เภอเมื องอุ ดรธานี จั งหวั ดอุ ดรธานี 41000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7375-6

0 4221 7376

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย วั งสามหมอ (อุ ดรธานี )
563/2 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลวั งสามหมอ อำ �เภอวั งสามหมอ จั งหวั ดอุ ดรธานี 41280

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 7472-3

0 4221 7473

หนองคาย

หนองบั วล� ำภู

อ� ำนาจเจริ ญ
สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อ� ำนาจเจริ ญ
560/2 หมู่ ที่ 13 ตำ �บลบุ่ ง อำ �เภอเมื องอำ �นาจเจริ ญ จั งหวั ดอำ �นาจเจริ ญ 37000
อุ ดรธานี

รายงานประจ� ำปี 2564
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อุ ดรธานี
213 ถนนอุ ดรดุ ษฎี ตำ �บลหมากแข้ ง อำ �เภอเมื องอุ ดรธานี จั งหวั ดอุ ดรธานี 41000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4224 2555
0 4224 1347-8

0 4224 2504

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อุ ดร (บ้ านจั่ น)
844/4 ถนนทหาร (ดงวั ด) ตำ �บลหมากแข้ ง อำ �เภอเมื องอุ ดรธานี จั งหวั ดอุ ดรธานี
41000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4221 1657
0 4221 1659

0 4221 1658

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต กุ มภวาปี (อุ ดรธานี )
396/1 หมู่ ที่ 13 ถนนแชแล ตำ �บลกุ มภวาปี อำ �เภอกุ มภวาปี จั งหวั ดอุ ดรธานี 41110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4221 1657
0 4221 1659

0 4221 1658

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านผื อ (อุ ดรธานี )
71/1 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลบ้ านผื อ อำ �เภอบ้ านผื อ จั งหวั ดอุ ดรธานี 41160

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4221 7309

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองหาน (อุ ดรธานี )
19/5 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลหนองหาน อำ �เภอหนองหาน จั งหวั ดอุ ดรธานี 41130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 16.00 น.

0 4221 7362

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เดชอุ ดม (อุ บลราชธานี )
904 หมู่ ที่ 24 ตำ �บลเมื องเดช อำ �เภอเดชอุ ดม จั งหวั ดอุ บลราชธานี 34160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4525 1713

0 4525 1724

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พิ บูลมั งสาหาร (อุ บลราชธานี )
60/4 ถนนพิ บูล ตำ �บลพิ บูล อำ �เภอพิ บูลมั งสาหาร จั งหวั ดอุ บลราชธานี 34110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4542 9469
0 4542 9463

0 4542 9463

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย วาริ นช� ำราบ (อุ บลราชธานี )
102/6 ถนนสถลมาร์ ค ตำ �บลวาริ นชำ �ราบ อำ �เภอวาริ นชำ �ราบ จั งหวั ดอุ บลราชธานี
34190

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4521 0885

0 4521 0884

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อุ บลราชธานี
234/1 หมู่ ที่ 18 ตำ �บลขามใหญ่ อำ �เภอเมื องอุ บลราชธานี จั งหวั ดอุ บลราชธานี
34000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 4531 4421-2

0 4531 4423

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขื่ องใน (อุ บลราชธานี )
693/5 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลเขื่ องใน อำ �เภอเขื่ องใน จั งหวั ดอุ บลราชธานี 34150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 4542 9491

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ม่ วงสามสิ บ (อุ บลราชธานี )
186/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลม่ วงสามสิ บ อำ �เภอม่ วงสามสิ บ จั งหวั ดอุ บลราชธานี 34140

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 4542 9490

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย จั นทบุ รี
87/2 ถนนมหาราช ตำ �บลตลาด อำ �เภอเมื องจั นทบุ รี จั งหวั ดจั นทบุ รี 22000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3932 1578-9

0 3932 0809

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พลั บพลา (จั นทบุ รี)
90/5 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลพลั บพลา อำ �เภอเมื องจั นทบุ รี จั งหวั ดจั นทบุ รี 22000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0290-1

0 3948 0291

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ห้ วยสะท้ อน (จั นทบุ รี)
247 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลทุ่ งเบญจา อำ �เภอท่ าใหม่ จั งหวั ดจั นทบุ รี 22170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3948 0637

0 3948 0638

อุ บลราชธานี

ภาคตะวั นออก
จั นทบุ รี
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ขลุ ง (จั นทบุ รี)
175/4 ถนนเทศบาลสาย 5 ตำ �บลขลุ ง อำ �เภอขลุ ง จั งหวั ดจั นทบุ รี 22110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0180

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ท่ าใหม่ (จั นทบุ รี)
26 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำ �บลท่ าใหม่ อำ �เภอท่ าใหม่ จั งหวั ดจั นทบุ รี 22120

จั นทร์ พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0637-8

0 3948 0638

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต โป่ งน�้ ำร้ อน (จั นทบุ รี)
249/3 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลทั บไทร อำ �เภอโป่ งน้ำ�ร้ อน จั งหวั ดจั นทบุ รี 22140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0140

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สอยดาว (จั นทบุ รี)
600/16 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลปะตง อำ �เภอสอยดาว จั งหวั ดจั นทบุ รี 22180

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3948 0139

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ฉะเชิ งเทรา
560/3 ถนนฉะเชิ งเทรา-บางปะกง ตำ �บลหน้ าเมื อง อำ �เภอเมื องฉะเชิ งเทรา
จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 24000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3851 2090-1

0 3851 2092

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พนมสารคาม (ฉะเชิ งเทรา)
1147/32 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลพนมสารคาม อำ �เภอพนมสารคาม จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
24120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3808 8499

0 3808 8498

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดบางน�้ ำเปรี้ ยว (ฉะเชิ งเทรา)
140/16 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลโพรงอากาศ อำ �เภอบางน้ำ�เปรี้ ยว จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 24150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 8754

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสดคลอง 16
20/30 หมู่ ที่ 18 ตำ �บลดอนฉิ มพลี อำ �เภอบางน้ำ�เปรี้ ยว จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 24170

จั นทร์ อั งคาร ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 6401

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางคล้ า (ฉะเชิ งเทรา)
124/11 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลท่ าทองหลาง อำ �เภอบางคล้ า จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 24110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3855 4215

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางวั ว (ฉะเชิ งเทรา)
1/210 หมู่ ที่ 14 ตำ �บลบางวั ว อำ �เภอบางปะกง จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 24130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
10.00 น. - 16.00 น.

0 3855 4359

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต แปลงยาว (ฉะเชิ งเทรา)
69/19 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลวั งเย็ น อำ �เภอแปลงยาว จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 24190

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3855 4206

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สุ วิ นทวงศ์ -ฉะเชิ งเทรา
25/7 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลคลองอุ ดมชลจร อำ �เภอเมื องฉะเชิ งเทรา จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
24000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3808 8676

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เจิ มจอมพลศรี ราชา (ชลบุ รี)
196/1 ถนนเจิ มจอมพล ตำ �บลศรี ราชา อำ �เภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี 20110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3811 9317-8

0 3811 9317

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชลบุ รี
112/36 หมู่ ที่ 1 ถนนพระยาสั จจา ตำ �บลเสม็ ด อำ �เภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ดชลบุ รี
20000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3828 6986-7

0 3828 6985

ฉะเชิ งเทรา

ชลบุ รี

รายงานประจ� ำปี 2564
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ดอนหั วฬ่ อ (ชลบุ รี)
87/35 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลดอนหั วฬ่ อ อำ �เภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ดชลบุ รี 20000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 5015

0 3819 5014

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นิ คมอมตะนคร (ชลบุ รี)
422 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลคลองตำ �หรุ อำ �เภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ดชลบุ รี 20000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3807 9208

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เนิ นพลั บหวาน (พั ทยา)
42/230 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลหนองปรื อ อำ �เภอบางละมุ ง จั งหวั ดชลบุ รี 20150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 6522

0 3819 6523

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านบึ ง (ชลบุ รี)
8 ถนนวิ ฑู รย์ ดำ�ริ ตำ �บลบ้ านบึ ง อำ �เภอบ้ านบึ ง จั งหวั ดชลบุ รี 20170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 9667-8

0 3819 9668

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พนั สนิ คม (ชลบุ รี)
25/5 ถนนจารุ วร ตำ �บลพนั สนิ คม อำ �เภอพนั สนิ คม จั งหวั ดชลบุ รี 20140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 9162-3

0 3819 9163

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พั ทยา
509/78 หมู่ ที่ 9 ถนนสุ ขุ มวิ ท ตำ �บลหนองปรื อ อำ �เภอบางละมุ ง จั งหวั ดชลบุ รี
20150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3841 0234-5

0 3841 0238

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พานทอง (ชลบุ รี)
1/2 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลพานทอง อำ �เภอพานทอง จั งหวั ดชลบุ รี 20160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 8515

0 3819 8516

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ศรี ราชา
399/10 หมู่ ที่ 11 ถนนสุ ขาภิ บาล 8 ตำ �บลหนองขาม อำ �เภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี
20110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3848 1003-4

0 3848 1005

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สั ตหี บ
426/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลสั ตหี บ อำ �เภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี 20180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3843 9192-3

0 3843 9194

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดทวี พร (ระยอง)
910 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลเขาคั นทรง อำ �เภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี 20110

อั งคาร พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3802 5979-80 0 3802 5978

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดบางพระ (ชลบุ รี)
54/4 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบางพระ อำ �เภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี 20110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3811 1608

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดวั ดหนองเกตุ น้อย (พั ทยา)
36/11 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลหนองปลาไหล อำ �เภอบางละมุ ง จั งหวั ดชลบุ รี 20150

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3841 0234-5

0 3841 0238

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต นาจอมเที ยน (พั ทยา)
3/4 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลนาจอมเที ยน อำ �เภอสั ตหี บ จั งหวั ดชลบุ รี 20250

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3818 2460

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ่ อทอง (ชลบุ รี)
99/161 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลบ่ อทอง อำ �เภอบ่ อทอง จั งหวั ดชลบุ รี 20270

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3819 8577

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ่ อวิ น (ชลบุ รี)
271/364 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลบ่ อวิ น อำ �เภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี 20230

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3811 0905

-
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางแสน (ชลบุ รี)
6/50 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้ ตำ �บลแสนสุ ข อำ �เภอเมื องชลบุ รี จั งหวั ดชลบุ รี
20130

จั นทร์ อั งคาร ศุ กร์
10.00 น. - 16.00 น.

0 3811 1455

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองชาก (ชลบุ รี)
1/19 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลหนองชาก อำ �เภอบ้ านบึ ง จั งหวั ดชลบุ รี 20170

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3848 5030

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต แหลมฉบั ง (ชลบุ รี)
115/19 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลทุ่ งสุ ขลา อำ �เภอศรี ราชา จั งหวั ดชลบุ รี 20230

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3818 2503

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตราด
14 ถนนเทอดจรั ส ตำ �บลบางพระ อำ �เภอเมื องตราด จั งหวั ดตราด 23000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3951 0215-6

0 3951 0216

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต แสนตุ้ ง (ตราด)
426/7 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลแสนตุ้ ง อำ �เภอเขาสมิ ง จั งหวั ดตราด 23150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3951 3413

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กบิ นทร์ บุรี (ปราจี นบุ รี)
521/11 หมู่ ที่ 17 ตำ �บลเมื องเก่ า อำ �เภอกบิ นทร์ บุรี จั งหวั ดปราจี นบุ รี 25240

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3721 0606
0 3721 0605

0 3721 0605

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปราจี นบุ รี
64/20 ถนนปราจี นตคาม ตำ �บลหน้ าเมื อง อำ �เภอเมื องปราจี นบุ รี จั งหวั ดปราจี นบุ รี
25000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3721 1990
0 3721 1992

0 3721 1991

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ศรี มหาโพธิ
633/28 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลท่ าตู ม อำ �เภอศรี มหาโพธิ จั งหวั ดปราจี นบุ รี 25140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3748 0949-50 0 3748 0948

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ประจั นตคาม (ปราจี นบุ รี)
47/5 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลประจั นตคาม อำ �เภอประจั นตคาม จั งหวั ดปราจี นบุ รี 25130

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3721 0922

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นิ คมพั ฒนา (ระยอง)
239/22 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลนิ คมพั ฒนา อำ �เภอนิ คมพั ฒนา จั งหวั ดระยอง 21180

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3802 9175-6

0 3802 9176

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านฉาง (ระยอง)
50/15 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลบ้ านฉาง อำ �เภอบ้ านฉาง จั งหวั ดระยอง 21130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3801 7669

0 3801 7668

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านเพ (ระยอง)
207/5 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลเพ อำ �เภอเมื องระยอง จั งหวั ดระยอง 21160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3801 6539

0 3801 6546

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย มาบตาพุ ด (ระยอง)
49/16 ถนนสุ ขุ มวิ ท ตำ �บลเนิ นพระ อำ �เภอเมื องระยอง จั งหวั ดระยอง 21000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3368 3381-2

0 3368 3382

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ระยอง
144/49 ถนนสุ ขุ มวิ ท ตำ �บลท่ าประดู่ อำ �เภอเมื องระยอง จั งหวั ดระยอง 21000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3862 2900-2

0 3862 2904

ตราด

ปราจี นบุ รี

ระยอง
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ระยอง-แกลง
99/9 ถนนสุ ขุ มวิ ท ตำ �บลทางเกวี ยน อำ �เภอแกลง จั งหวั ดระยอง 21110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3867 7123
0 3867 7102

0 3867 7101

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ระยอง-ปลวกแดง
499/3 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลปลวกแดง อำ �เภอปลวกแดง จั งหวั ดระยอง 21140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3802 5979-80 0 3802 5978

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สะพานสี่ (ระยอง)
124/19 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลมาบยางพร อำ �เภอปลวกแดง จั งหวั ดระยอง 21140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3819 8475-6

0 3819 8476

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดนิ คมซอย 13 (ระยอง)
260 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลมะขามคู่ กิ่ งอำ �เภอนิ คมพั ฒนา จั งหวั ดระยอง 21180

พุ ธ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3801 8940

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสดเทศบาลเมื องมาบตาพุ ด (ระยอง)
88/14-15 ถนนเนิ นพยอม ตำ �บลมาบตาพุ ด อำ �เภอเมื องระยอง จั งหวั ดระยอง
21150

อั งคาร พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3862 2900-2

0 3862 2904

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านค่ าย (ระยอง)
130/5 หมู่ ที่ 2 ถนนเทศบาล 2 ตำ �บลบ้ านค่ าย อำ �เภอบ้ านค่ าย จั งหวั ดระยอง 21120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3801 6238

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สระแก้ ว
70/1 ถนนสุ วรรณศร ตำ �บลสระแก้ ว อำ �เภอเมื องสระแก้ ว จั งหวั ดสระแก้ ว 27000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3742 1890
0 3742 1896

0 3742 1894

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย อรั ญประเทศ
200/5 หมู่ ที่ 2 ถนนธนะวิ ถี ตำ �บลบ้ านใหม่ หนองไทร อำ �เภออรั ญประเทศ
จั งหวั ดสระแก้ ว 27120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3724 7517-8

0 3723 1572

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสดวิ ไลรุ่ งเจริ ญ (สระแก้ ว)
1110/35 หมู่ ที่ 10 ตำ �บลวั ฒนานคร อำ �เภอวั ฒนานคร จั งหวั ดสระแก้ ว 27160

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 3724 7233

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต วั งน�้ ำเย็ น (สระแก้ ว)
96/7 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลวั งน้ำ�เย็ น อำ �เภอวั งน้ำ�เย็ น จั งหวั ดสระแก้ ว 27210

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 3755 0566

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กาญจนบุ รี
250/2 ถนนแสงชู โต ตำ �บลบ้ านเหนื อ อำ �เภอเมื องกาญจนบุ รี จั งหวั ดกาญจนบุ รี
71000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3451 5234
0 3451 5317

0 3451 5318

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ าม่ วง (กาญจนบุ รี)
751/3 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลท่ าม่ วง อำ �เภอท่ าม่ วง จั งหวั ดกาญจนบุ รี 71110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3461 1484-5

0 3461 1485

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ ามะกา (กาญจนบุ รี)
269/7 ถนนแสงชู โต ตำ �บลท่ าเรื อ อำ �เภอท่ ามะกา จั งหวั ดกาญจนบุ รี 71120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3454 0451

0 3454 0452

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ลาดหญ้ า (กาญจนบุ รี)
140/8 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลลาดหญ้ า อำ �เภอเมื องกาญจนบุ รี จั งหวั ดกาญจนบุ รี 71190

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 - 17.30 น.

0 3454 0206-7

0 3454 0207

สระแก้ ว

ภาคตะวั นตก
กาญจนบุ รี
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พนมทวน (กาญจนบุ รี)
5 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลพนมทวน อำ �เภอพนมทวน จั งหวั ดกาญจนบุ รี 71140

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3451 0479

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ลู กแก (กาญจนบุ รี)
20 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลดอนขมิ้ น อำ �เภอท่ ามะกา จั งหวั ดกาญจนบุ รี 71120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3456 6002

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต หนองตากยา (กาญจนบุ รี)
259/2 หมู่ ที่ 12 ตำ �บลหนองตากยา อำ �เภอท่ าม่ วง จั งหวั ดกาญจนบุ รี 71110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3454 0434

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตาก
399/2 ถนนมหาดไทยบำ �รุ ง ตำ �บลระแหง อำ �เภอเมื องตาก จั งหวั ดตาก 63000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5551 2210-1

0 5551 2212

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย แม่ สอด
64/1 ถนนประสาทวิ ถี ตำ �บลแม่ สอด อำ �เภอแม่ สอด จั งหวั ดตาก 63110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 5553 3673-4

0 5553 3675

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พบพระ (ตาก)
22/6 หมู่ ที่ 15 ตำ �บลช่ องแคบ อำ �เภอพบพระ จั งหวั ดตาก 63160

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 5550 8500

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กุ ยบุ รี (ประจวบคี รีขันธ์ )
235/44 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลกุ ยบุ รี อำ �เภอกุ ยบุ รี จั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ์ 77150

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3264 6580-1

0 3264 6581

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บางสะพาน
87/12 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลกำ �เนิ ดนพคุ ณ อำ �เภอบางสะพาน จั งหวั ดประจวบคี รีขันธ์
77140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3269 1176-7

0 3269 1178

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ประจวบคี รีขันธ์
179 ถนนพิ ทักษ์ ชาติ ตำ �บลประจวบคี รี ขันธ์ อำ �เภอเมื องประจวบคี รี ขันธ์
จั งหวั ดประจวบคี รีขันธ์ 77000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3260 3464
0 3260 3466

0 3260 3465

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปราณบุ รี
73/15 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลเขาน้ อย อำ �เภอปราณบุ รี จั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ์ 77120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3262 1502-3

0 3262 1504

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หั วหิ น
11/194 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลหั วหิ น อำ �เภอหั วหิ น จั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ์ 77110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30

0 3251 1657-8

0 3251 1659

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บางสะพานน้ อย (ประจวบคี รีขันธ์ )
13/2 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลบางสะพาน อำ �เภอบางสะพานน้ อย จั งหวั ดประจวบคี รีขันธ์
77170

จั นทร์ อั งคาร พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 3264 6559

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ปากน�้ ำปราณ (ประจวบคี รีขันธ์ )
511/52 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลปากน้ำ�ปราณ อำ �เภอปราณบุ รี จั งหวั ดประจวบคี รีขันธ์ 77000

อั งคาร พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3251 0357

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สามร้ อยยอด (ประจวบคี รีขันธ์ )
457/9 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลไร่ เก่ า กิ่ งอำ �เภอสามร้ อยยอด จั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ์ 77180

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3251 0849

-

ตาก

ประจวบคี รีขันธ์

รายงานประจ� ำปี 2564
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โทรศั พท์
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชะอ� ำ
388/23 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลชะอำ � อำ �เภอชะอำ � จั งหวั ดเพชรบุ รี 76120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3247 2773-4

0 3247 2775

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ ายาง (เพชรบุ รี)
286/1 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลท่ ายาง อำ �เภอท่ ายาง จั งหวั ดเพชรบุ รี 76130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3247 3473

0 3247 3474

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เพชรบุ รี
15 ถนนสุ ริ นทร์ ฤาไชย ตำ �บลท่ าราบ อำ �เภอเมื องเพชรบุ รี จั งหวั ดเพชรบุ รี 76000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3240 1756-7

0 3240 1758

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดกลางสหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด (เพชรบุ รี)
91 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลบ้ านลาด อำ �เภอบ้ านลาด จั งหวั ดเพชรบุ รี 76150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3270 6506

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านแหลม (เพชรบุ รี)
137/3 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบ้ านแหลม อำ �เภอบ้ านแหลม จั งหวั ดเพชรบุ รี 76110

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.30 น.

0 3240 1756-7

0 3240 1758

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชั ฏป่ าหวาย (ราชบุ รี)
128/13 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลท่ าเคย อำ �เภอสวนผึ้ ง จั งหวั ดราชบุ รี 70180

วั นจั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0608-9

0 3272 0609

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ด� ำเนิ นสะดวก (ราชบุ รี)
277/4 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลดำ �เนิ นสะดวก อำ �เภอดำ �เนิ นสะดวก จั งหวั ดราชบุ รี 70130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0391

0 3272 0392

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย บ้ านโป่ ง (ราชบุ รี)
5/2 ถนนแสงชู โต ตำ �บลบ้ านโป่ ง อำ �เภอบ้ านโป่ ง จั งหวั ดราชบุ รี 70110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3222 2680
0 3222 2682

0 3222 2681

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ปากท่ อ (ราชบุ รี)
562/22 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลปากท่ อ อำ �เภอปากท่ อ จั งหวั ดราชบุ รี 70140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3227 0441-2

0 3227 0442

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย โพธาราม (ราชบุ รี)
99/3 ถนนโพธาราม-บ้ านเลื อก ตำ �บลโพธาราม อำ �เภอโพธาราม จั งหวั ดราชบุ รี
70120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0358-9

0 3272 0359

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ราชบุ รี
286/34 ถนนศรี สุริ ยวงศ์ ตำ �บลหน้ าเมื อง อำ �เภอเมื องราชบุ รี จั งหวั ดราชบุ รี 70000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3232 1225-6

0 3232 1227

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หนองโพ (ราชบุ รี)
202/5 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลหนองโพ อำ �เภอโพธาราม จั งหวั ดราชบุ รี 70120

วั นจั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 3272 0628-9

0 3272 0628

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขางู (ราชบุ รี)
19/5 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลเกาะพลั บพลา อำ �เภอเมื องราชบุ รี จั งหวั ดราชบุ รี 70000

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.30 น. - 15.30 น.

0 3272 0576

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขาช่ องพราน (ราชบุ รี)
164 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลนางแก้ ว อำ �เภอโพธาราม จั งหวั ดราชบุ รี 70120

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3272 0606

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต จอมบึ ง (ราชบุ รี)
297 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลจอมบึ ง อำ �เภอจอมบึ ง จั งหวั ดราชบุ รี 70150

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.30 น. - 17.00 น.

0 3272 0633

-

เพชรบุ รี

ราชบุ รี
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านไร่ (ราชบุ รี)
35/3 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบ้ านไร่ อำ �เภอเมื องราชบุ รี จั งหวั ดราชบุ รี 70000

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 17.00 น.

0 3272 0640

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ห้ วยกระบอก (ราชบุ รี)
361/49 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลกรั บใหญ่ อำ �เภอบ้ านโป่ ง จั งหวั ดราชบุ รี 70190

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 3272 0672-3

0 3272 0673

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กระบี่
238/11 ถนนมหาราช ตำ �บลปากน้ำ� อำ �เภอเมื องกระบี่ จั งหวั ดกระบี่ 81000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7562 0213-4

0 7562 0215

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เขาพนม (กระบี่ )
59/1 หมู่ ที่ 5 ถนนเขาพนม-ทุ่ งใหญ่ ตำ �บลเขาพนม อำ �เภอเขาพนม จั งหวั ดกระบี่
81140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7565 6506

0 7565 6483

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย คลองท่ อม (กระบี่ )
100/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลคลองท่ อมใต้ อำ �เภอคลองท่ อม จั งหวั ดกระบี่ 81120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7565 6230
0 7565 6240

0 7565 6240

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เหนื อคลอง (กระบี่ )
20 หมู่ ที่ 2 ถนนเหนื อคลอง-แหลมกรวด ตำ �บลเหนื อคลอง อำ �เภอเหนื อคลอง
จั งหวั ดกระบี่ 81130

จั นทร์ อั งคาร พุ ธ
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6811

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต อ่ าวนาง (กระบี่ )
696 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลอ่ าวนาง อำ �เภอเมื องกระบี่ จั งหวั ดกระบี่ 81000

อั งคาร พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6316

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต อ่ าวลึ ก (กระบี่ )
117/1 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลอ่ าวลึ กเหนื อ อำ �เภออ่ าวลึ ก จั งหวั ดกระบี่ 81110

จั นทร์ อั งคาร ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7565 6477

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ชุ มพร
64/2 หมู่ ที่ 11 ตำ �บลวั งไผ่ อำ �เภอเมื องชุ มพร จั งหวั ดชุ มพร 86000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7751 0815-6

0 7765 8561

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ าแซะ (ชุ มพร)
270/2 หมู่ ที่ 6 ถนนเพชรเกษม-ท่ าแซะ ฝั่ งซ้ าย ตำ �บลท่ าแซะ อำ �เภอท่ าแซะ
จั งหวั ดชุ มพร 86140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7761 3669

0 7761 3668

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ละแม (ชุ มพร)
186/54 หมู่ ที่ 7 ตำ �บลละแม อำ �เภอละแม จั งหวั ดชุ มพร 86170

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7751 0793-4

0 7751 0794

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สวี (ชุ มพร)
24/3 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลนาโพธิ์ อำ �เภอสวี จั งหวั ดชุ มพร 86130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7763 0200

0 7763 0201

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หลั งสวน (ชุ มพร)
6/20 ถนนหมู่ บ้ านอวยชั ย ตำ �บลขั นเงิ น อำ �เภอหลั งสวน จั งหวั ดชุ มพร 86110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7754 1232
0 7754 1244

0 7754 1235

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต สี่ แยกปฐมพร (ชุ มพร)
34/19 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลวั งไผ่ อำ �เภอเมื องชุ มพร จั งหวั ดชุ มพร 86190

พุ ธ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7751 0229

-

ภาคใต้
กระบี่

ชุ มพร
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ควนปริ ง (ตรั ง)
103/274 หมู่ ที่ 6 ตำ �บลควนปริ ง อำ �เภอเมื องตรั ง จั งหวั ดตรั ง 92000

วั นจั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7527 0973
0 7527 0931

0 7527 0931

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตรั ง
59/45 ถนนห้ วยยอด ตำ �บลทั บเที่ ยง อำ �เภอเมื องตรั ง จั งหวั ดตรั ง 92000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7559 0411-2

0 7559 0413

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ห้ วยยอด (ตรั ง)
186 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลเขากอบ อำ �เภอห้ วยยอด จั งหวั ดตรั ง 92130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7527 0201
0 7527 0241

0 7527 0241

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต คลองปาง (ตรั ง)
165/1 หมู่ ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลคลองปาง อำ �เภอรั ษฎา จั งหวั ดตรั ง 92160

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7527 0240

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ย่ านตาขาว (ตรั ง)
61 หมู่ ที่ 1 ถนนตรั ง-ปะเหลี ยน ตำ �บลย่ านตาขาว อำ �เภอย่ านตาขาว จั งหวั ดตรั ง
92140

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7520 4727

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย จั นดี (นครศรี ธรรมราช)
450/1 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลจั นดี อำ �เภอฉวาง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80250

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7535 5480
0 7535 5918

0 7535 5918

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตลาดหั วอิ ฐ (นครศรี ธรรมราช)
81/36 ถนนกะโรม ตำ �บลโพธิ์ เสด็ จ อำ �เภอเมื องนครศรี ธรรมราช
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7534 2202
0-7534-2221

0 7534 2221

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ท่ าศาลา (นครศรี ธรรมราช)
274/43 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลท่ าศาลา อำ �เภอท่ าศาลา จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7545 0901
0 7545 0903

0 7545 0902

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ทุ่ งสง
42/3 ถนนทุ่ งสง-ห้ วยยอด ตำ �บลปากแพรก อำ �เภอทุ่ งสง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
80110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7542 1085-6

0 7542 0945

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ทุ่ งใหญ่ (นครศรี ธรรมราช)
112/2 หมู่ ที่ 2 ถนนหลั กช้ าง ตำ �บลท่ ายาง อำ �เภอทุ่ งใหญ่ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช
80240

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7545 0762-3

0 7545 0763

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย นครศรี ธรรมราช
132/5 ถนนนคร-ปากพนั ง ตำ �บลในเมื อง อำ �เภอเมื องนครศรี ธรรมราช
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7544 6025-6

0 7544 6028

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ร่ อนพิ บูลย์ (นครศรี ธรรมราช)
241/2 หมู่ ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลหิ นตก อำ �เภอร่ อนพิ บูลย์
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80350

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7544 1033-4

0 7544 1034

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สิ ชล (นครศรี ธรรมราช)
148/3 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลสิ ชล อำ �เภอสิ ชล จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7553 5380
0 7553 5382

0 7553 5381

ตรั ง

นครศรี ธรรมราช
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ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ขนอม (นครศรี ธรรมราช)
194/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลขนอม อำ �เภอขนอม จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80210

จั นทร์ อั งคาร ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7552 9334

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดรวมพื ชผล (นครศรี ธรรมราช)
2/29 หมู่ ที่ 1 ถนนกะโรม ตำ �บลโพธิ์ เสด็ จ อำ �เภอเมื องนครศรี ธรรมราช
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80000

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7535 5226

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ปากพนั ง (นครศรี ธรรมราช)
160 ถนนชายน้ำ� ตำ �บลปากพนั ง อำ �เภอปากพนั ง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80140

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7551 7617

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต พรหมคี รี (นครศรี ธรรมราช)
246/16 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลพรหมโลก อำ �เภอพรหมคี รี จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80320

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7546 6077

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ลานสกา (นครศรี ธรรมราช)
203/3 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลท่ าดี อำ �เภอลานสกา จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช 80230

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7535 5481

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ตะกั่ วป่ า (พั งงา)
6/51 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบางนายสี อำ �เภอตะกั่ วป่ า จั งหวั ดพั งงา 82110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7641 0161

0 7641 0162

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พั งงา
202/1 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลท้ ายช้ าง อำ �เภอเมื องพั งงา จั งหวั ดพั งงา 82000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7641 0123

0 7641 0122

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เขาหลั ก (พั งงา)
65/3 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลคึ กคั ก อำ �เภอตะกั่ วป่ า จั งหวั ดพั งงา 82190

จั นทร์ พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7641 0196

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย พั ทลุ ง
230/4 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลเขาเจี ยก อำ �เภอเมื องพั ทลุ ง จั งหวั ดพั ทลุ ง 93000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7460 6402
0 7460 6404

0 7460 6411

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสมพร (พั ทลุ ง)
92/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลแม่ ขรี อำ �เภอตะโหมด จั งหวั ดพั ทลุ ง 93160

อั งคาร พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 16.00 น.

0 7469 5300

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กะทู้ (ภู เก็ ต)
59/13 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลกะทู้ อำ �เภอกะทู้ จั งหวั ดภู เก็ ต 83120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7639 0186-7

0 7639 0187

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ภู เก็ ต
32/174 ถนนพู นผล ตำ �บลตลาดเหนื อ อำ �เภอเมื องภู เก็ ต จั งหวั ดภู เก็ ต 83000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7635 5333

0 7634 5845

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สี่ แยกท่ าเรื อ (ภู เก็ ต)
114/51 หมู่ ที่ 5 ตำ �บลศรี สุนทร อำ �เภอถลาง จั งหวั ดภู เก็ ต 83110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7637 9677

0 7637 9675

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ห้ าแยกฉลอง (ภู เก็ ต)
26/152 หมู่ ที่ 9 ตำ �บลฉลอง อำ �เภอเมื องภู เก็ ต จั งหวั ดภู เก็ ต 83130

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7654 0723-4

0 7654 0724

พั งงา

พั ทลุ ง

ภู เก็ ต
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สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ระนอง
41/194 ถนนท่ าเมื อง ตำ �บลเขานิ เวศน์ อำ �เภอเมื องระนอง จั งหวั ดระนอง 85000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7782 8392-3

0 7782 8394

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต กระบุ รี (ระนอง)
337 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลน้ำ�จื ด อำ �เภอกระบุ รี จั งหวั ดระนอง 85110

อั งคาร พุ ธ พฤหั สบดี
09.00 น. - 15.00 น.

0 7782 6985-6

0 7782 6985

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สงขลา
155 ถนนทะเลหลวง ตำ �บลบ่ อยาง อำ �เภอเมื องสงขลา จั งหวั ดสงขลา 90000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0840-1

0 7430 0842

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สะเดา (สงขลา)
42 ถนนรวมใจ ตำ �บลสะเดา อำ �เภอสะเดา จั งหวั ดสงขลา 90120

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7453 6230

0 7453 6231

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หาดใหญ่
26/22 ถนนราษฎร์ ยินดี ตำ �บลหาดใหญ่ อำ �เภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา 90110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7423 5345
0 7422 0803

0 7422 0804

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หาดใหญ่ ใน (สงขลา)
1147 ถนนเพชรเกษม ตำ �บลหาดใหญ่ อำ �เภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา 90110

วั นจั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7430 0230-1

0 7430 0231

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดเบญจพร (สงขลา)
160/51 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลพะวง อำ �เภอเมื องสงขลา จั งหวั ดสงขลา 90100

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. -17.30 น.

0 7430 0210

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดศรี ตรั ง (หาดใหญ่ )
315 ถนนทุ่ งรี -โคกวั ด ตำ �บลคอหงส์ อำ �เภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา 90110

พุ ธ พฤหั สบดี ศุ กร์
08.30 น. - 17.30 น.

0 7423 5345
0 7422 0803

0 7422 0804

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ทุ่ งลุ ง (สงขลา)
160 ถนนกาญจนวนิ ช ตำ �บลพะตง อำ �เภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา 90110

พุ ธ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7430 0229

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ปาดั งเบซาร์ (สงขลา)
24 ถนนตลาดใหม่ ซอย 2 ตำ �บลปาดั งเบซาร์ อำ �เภอสะเดา จั งหวั ดสงขลา 90240

อั งคาร พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7453 6586

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต รั ตภู มิ (หาดใหญ่ )
226 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลกำ �แพงเพชร อำ �เภอรั ตภู มิ จั งหวั ดสงขลา 90180

จั นทร์ พฤหั ส ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7438 8450

-

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ละงู (สตู ล)
484 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลกำ �แพง อำ �เภอละงู จั งหวั ดสตู ล 91110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7474 0240-1

0 7474 0241

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สตู ล
30/12 ถนนสตู ลธานี ตำ �บลพิ มาน อำ �เภอเมื องสตู ล จั งหวั ดสตู ล 91000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7474 0631

0 7474 0632

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ควนโดน (สตู ล)
215 หมู่ ที่ 8 ตำ �บลควนสตอ อำ �เภอควนโดน จั งหวั ดสตู ล 91160

จั นทร์ พุ ธ ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7474 0749

-

ระนอง

สงขลา

สตู ล
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ส� ำนั กงานสาขา

วั นเวลาท� ำการ

โทรศั พท์

โทรสาร

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย กาญจนดิ ษฐ์ (สุ ราษฎร์ ธานี )
210/6 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลกะแดะ อำ �เภอกาญจนดิ ษฐ์ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84160

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 3832-3

0 7731 3833

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เกาะสมุ ย
11/6 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลแม่ น้ำ� อำ �เภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84330

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7733 2807-8

0 7733 2806

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ขุ นทะเล (สุ ราษฎร์ ธานี )
52/3 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลขุ นทะเล อำ �เภอเมื องสุ ราษฎร์ ธานี จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84100

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 0603-4

0 7731 0604

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย ไชยา (สุ ราษฎร์ ธานี )
560/2 หมู่ ที่ 1 ตำ �บลตลาดไชยา อำ �เภอไชยา จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84110

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7731 3800

0 7731 3801

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย เวี ยงสระ (สุ ราษฎร์ ธานี )
468 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลบ้ านส้ อง อำ �เภอเวี ยงสระ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84190

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7736 1045

0 7736 1046

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย สุ ราษฎร์ ธานี
159/27 ถนนศรี วิชั ย ตำ �บลมะขามเตี้ ย อำ �เภอเมื องสุ ราษฎร์ ธานี
จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84000

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7727 5678-9

0 7727 5680

สาขาสิ นเชื่ อเพื่ อรายย่ อย หน้ าทอน สมุ ย (สุ ราษฎร์ ธานี )
226/19 หมู่ ที่ 3 ตำ �บลอ่ างทอง อำ �เภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84140

จั นทร์ - ศุ กร์
09.00 น. - 17.30 น.

0 7724 7310
0 7724 8652

0 7724 8652

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต เฉวง สมุ ย (สุ ราษฎร์ ธานี )
184/27 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบ่ อผุ ด อำ �เภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 75120

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7743 0353

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดศรี ท่าข้ าม (สุ ราษฎร์ ธานี )
37/18 ถนนจุ ลจอมเกล้ า ตำ �บลท่ าข้ าม อำ �เภอพุ นพิ น จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84130

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3884

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต ตลาดสดละไม สมุ ย (สุ ราษฎร์ ธานี )
136/32 หมู่ ที่ 4 ตำ �บลมะเร็ ต อำ �เภอเกาะสมุ ย จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84310

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7745 8111

-

ส� ำนั กงานนาโนเครดิ ต บ้ านนาเดิ ม (สุ ราษฎร์ ธานี )
316/8 หมู่ ที่ 2 ตำ �บลบ้ านนา อำ �เภอบ้ านนาเดิ ม จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี 84240

จั นทร์ พฤหั สบดี ศุ กร์
09.00 น. - 15.00 น.

0 7731 3685

-

สุ ราษฎร์ ธานี

รายงานประจ� ำปี 2564
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