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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงสร้างการจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ถือหุ ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2558

ค�าย่อ

สารบัญ

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanachart.co.th”



เรามีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงลูกค้า 

ให้สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารธนชาต

ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกช่องทาง ผ่านระบบ

บริการธนาคารดิจิตอล

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง

ในความส�าเร็จของลูกค้าในการให้ค�าปรึกษา

การระดมทุนและการกู้ยืมที่ตรงตาม

ความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า 

เพื่อให้ลูกค้ามีระบบการเงินที่ดีขึ้น

เรามีความมุ่งมั่นที่จะน�าเสนอ

ความคุ้มครองภายใต้ผลิตภัณฑ์กลุ่มประกัน

ที่เหมาะสมตอบโจทย์ลูกค้า ภายใต้กลุ่มธนชาต  

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ

ในความส�าเร็จทางการเงิน

ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 4 ประการ 

ในการด�าเนินธุรกิจ ปี 2559

หลักการด�าเนินธุรกิจ

1. ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่

3. ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตภายใต้การเสริมสร้างพลังจากการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน์

 

เป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและค�าแนะน�าที่ เป็นเลิศ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะน�าเสนอ

นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เงินออม

และการลงทุนให้แก่ลูกค้า เพื่อที่จะได้มา 

และรักษาไว้ซึ่งลูกค้า โดยผ่าน

การบริการที่เป็นเลิศ



002           รายงานประจำาปี 2558 003บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ค�ำนยิำมและสตูรกำรค�ำนวณ 
(1)
	รายได้จากการด�าเนนิงานสทุธ	ิ=	รายได้ดอกเบีย้สทุธ	ิ+	รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้

  
(2)
	ไม่รวมส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ

  
(3)
	ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	=	อัตราผลตอบแทน	-	ต้นทุนทางการเงิน	 	

					 	 อัตราผลตอบแทน	=	รายได้ดอกเบี้ย/สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย

	 	 	 (สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	ได้แก่	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

	 	 	 ที่มีดอกเบี้ย	เงินลงทุนสุทธิ	และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้)	 	

	 	 	 ต้นทุนทางการเงิน	=	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย/หนี้สินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

	 	 	 (หนีส้นิทีก่่อให้เกดิค่าใช้จ่าย	ได้แก่	เงนิรบัฝาก	รายการระหว่างธนาคารและ 

	 	 	 ตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย	และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม)	
 

(4)
	 อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	=	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ/

	 รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(รวมก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก)	 	

(5)
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	=	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด/เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	

(6)
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์	ธปท.	

	 =	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์	ธปท.	 	 	

(7)
	 เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับปี	2558	เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล	 	 	 	

(8)
	 กระดานในประเทศ/ราคาหุ้นสูงสุด	-	ต�่าสุดเป็นราคาระหว่างปี	 	 	 	

เงินให้สินเชื่อ และเงินรับฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) และ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

เงินให้สินเชื่อ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

เงินรับฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
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ณ	วันที่	หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม ณ	วันที่	หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 

	 รายได้ดอกเบี้ย		 	48,640		 	52,940		 	54,108		 	49,081		 	44,258	

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		 	20,910		 	25,475		 	27,615		 	25,786		 	19,943	

	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 	27,730   27,465   26,493   23,295   24,315 

	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย		 	12,474		 	12,443		 	26,488		 	12,487		 	10,610	

	 รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	
(1)
  40,204		 	39,908		 	52,981		 	35,782		 	34,925	

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 	20,319		 	19,830		 	20,624		 	21,896		 	20,940	

	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 	8,600		 	7,084		 	11,419		 	2,900		 	2,077	

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 	11,285 	 	12,994		 	20,938		 	10,986		 	11,908	

	 ภาษีเงินได้	  225 	 	2,558		 	4,288		 	2,360		 	3,136	

	 ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง	  11,060		 	10,436		 	16,650		 	8,626		 	8,772	

	 ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก	 	-				 	-				 	354		 	1,212		 	-			

	 ก�าไรส�าหรับปี	 	11,060		 	10,436		 	17,004		 	9,838		 	8,772	

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 	5,436   5,120   9,231   5,509   5,002 

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	5,624   5,316   7,773   4,329   3,770 

     

อัตราส่วนผลการดำาเนินงาน (ร้อยละ)     

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ROAA)	  1.12		 	1.02		 1.65	 1.05	 1.00

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	
(2)
	(ROAE)		  10.48		 	10.39		 20.36	 13.37	 13.64

	 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	
(3)
 (Interest Spread)   2.70		 	2.55		 2.54	 2.51	 2.76

	 อัตราส่วนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ	 	 	 	 	

	 	 ปรับโครงสร้างหนี้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(Credit	Cost)		 	1.12		 	0.89		 1.36	 0.36	 0.31

	 อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการ		 	 	 	 	

	 	 ด�าเนินงานสุทธิ	
(4) 
(Cost	to	Income	Ratio	)		 	50.54		 	49.69		 38.67	 59.19	 59.96

     

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)     

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		 	714,628   755,656   791,174   755,330   637,104 

	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ		  22,581		 	33,768		 	37,540		 	34,307		 	40,188	

	 สินทรัพย์รวม	  997,581		 	1,025,630		 	1,050,914		 	1,026,679		 	897,962	

	 เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	  754,383		 	795,367		 	825,221		 	782,927		 	698,518	

	 หนี้สินรวม	 	886,258		 	921,354		 	955,474		 	941,445		 	820,751	

	 ส่วนของเจ้าของรวม	  111,323		 	104,276		 	95,440		 	85,234		 	77,211	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	52,674		 	51,353		 	47,369		 	43,586		 	39,130	

     

คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน (ร้อยละ)     

	 เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	94.73		 	95.01		 	95.87		 	96.48		 	91.21	

	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงินให้สินเชื่อรวม		  2.96		 	4.21		 	4.49		 	4.32		 	5.94	

	 เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงนิให้สนิเชือ่รวม	 	1.30 	 	2.06		 	2.30		 	2.17		 	2.84	

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	
(5)
      

	 	 (Coverage		Ratio)		 	117.16		 	84.89		 	82.61		 	73.19		 	68.38	

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ	 	 	 	 	

	 	 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย	
(6)
   157.71		 	132.64		 	127.36		 	124.12		 	107.01	

     

ความเพียงพอของเงินกองทุน      

 (ตามหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่มของ ธปท.)     

	 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	(ร้อยละ)	 	10.29		 	9.37		 	9.07		 	7.50		 	8.48	

	 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น	(ร้อยละ)	 	14.71 	 	13.59		 	14.31		 	12.07		 	12.53	

	 สินทรัพย์เสี่ยง	(ล้านบาท)	  763,285		 	809,876		 	780,045		 	750,120		 	679,718	

     

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

	 ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท)	 	 	 	 	

	 	 ก�าไรต่อหุ้นพื้นฐาน	  4.61		 	4.24		 7.49	 4.31	 3.91

	 	 มูลค่าตามบัญชี	 	45.21		 	42.56		 	39.26		 	34.11		 	30.62	

	 	 เงินปันผล	
(7)
  0.70		 	1.60		 	1.60		 	1.40		 	1.20	

	 จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ	(ล้านหุ้น)	 	 	 	 	

	 	 จ�านวนเฉลี่ย		 	1,179		 	1,206		 	1,232		 	1,278		 	1,278	

					 ณ	สิ้นปี		  1,165 	 	1,206		 	1,206		 	1,278		 	1,278	

	 ราคาหุ้น	
(8)
	(บาท)	 	 	 	 	

	 	 ราคาสูงสุด	 	37.00		 	38.75		 50.25	 41.75	 38.00

	 	 ราคาต�่าสุด	 	28.25 	 	30.00		 29.75	 24.60	 23.50

	 	 ราคาปิด		  36.50		 	31.75		 32.25	 37.75	 26.75

	 มูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	(ล้านบาท)		 	42,527		 	38,306		 38,909	 48,238	 34,182

     

ข้อมูลอื่น     

	 พนักงาน	 14,905	 14,971	 	15,427		 	15,840		 	16,380	

 2558 2557 2556 2555 2554  2558 2557 2556 2555 2554
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สารจากประธานกรรมการ

	 ในปี	2558	ที่ผ่านมา	ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ

ฟื้นตัวอย่างช้า	 ๆ	 และปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า	 แต่ยังถูกกดดัน

จากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอก	 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรา 

การขยายตัวของสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	 ให้อยู ่ในระดับที ่

ค่อนข้างจ�ากดั	เช่นเดยีวกบัสนิเชือ่รวมของกลุม่ธนชาตทีป่รบัตวัลดลง 

จากสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลักตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ยังชะลอตัวอยู่	 

อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มธนชาตประสบความส�าเร็จในการสร้างความ 

แข็งแกร่งให้กับธนาคารธนชาตซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนชาต 

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว	้ดังนี้

 

	 •	 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับ 

แนวหน้าของธนาคารพาณิชย์	 โดยเติบโตขึ้นจากร้อยละ	 15.83	 

มาอยู่ที่ร้อยละ	17.92	ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า	2	เท่าจากเกณฑ์ขั้นต�่า

ของ	ธปท.	ที่ร้อยละ	8.50

	 •	 คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารธนชาตปรับตัวดีขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL	 Ratio)	 

ลดลงจากร้อยละ	 4.09	 มาอยู่ที่ร้อยละ	 2.84	 และอัตราส่วนส�ารอง 

ต่อสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(Coverage	Ratio)	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	85.52	

มาอยู่ที่ร้อยละ	119.42	ซึ่งเป็นระดับที่เกินความเพียงพอ

 

	 •	 ธนาคารธนชาตมสีภาพคล่องอยู่ในระดบัสงู	โดยจะเหน็ 

ได้จากการที่ธนาคารธนชาตสามารถด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	 (Liquidity	

Coverage	Ratio	-	LCR)	ตามเกณฑ์	Basel	III	ได้เกินกว่าร้อยละ	

100	ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ขั้นต�่าที่	ธปท.	ก�าหนด	

(ในต้นปี	2559	ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	60	และทยอยเพิ่มขึ้นร้อยละ	10	

ต่อปี	จนครบร้อยละ	100	ในปี	2563)

	 จากความส�าเรจ็และพฒันาการด้านต่าง	ๆ 	ของธนาคารธนชาต 

ในปีที่ผ่านมา	 ส่งผลให้ก�าไรของกลุ่มธนชาตปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	 6	

สร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการว่าจะสามารถรักษาผลก�าไรจาก 

การด�าเนนิงานของกลุม่ธนชาตให้อยู่ในระดบัทีน่่าพอใจอย่างต่อเนือ่ง

ต่อไปในอนาคต	 คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้เสนอเพิ่มเงินปันผล 

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	

จากอัตราหุ้นละ	1.60	บาท	เพิ่มขึ้นเป็นอัตราหุ้นละ	1.80	บาท

	 ส�าหรับปี	 2559	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตมากขึ้นกว่า

ปี	2558	เล็กน้อย	จากการลงทุนของภาครัฐเป็นหลัก	ในขณะที่ธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ไทย	 คาดว่าจะมีการเติบโตของสินเชื่อไม่มากนัก 

เมื่อเทียบกับปี	 2558	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2559	 กลุ ่มธนชาต 

ยังคงนโยบายที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับธนาคารธนชาต

อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการรักษาความเป็นผู ้น�าของธุรกิจเช่าซื้อ	 

และเพิ่มสัดส่วนสินเชื่ออื่น	 เพื่อให้สินเชื่อมีการกระจายตัวอย่าง

เหมาะสมยิง่ขึน้	การเพิม่สดัส่วนรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้	ด้วยการพฒันา

ผลิตภัณฑ์	 และบริการ	 ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง	 ๆ	 

เป็นต้น	 เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า	ธนาคารธนชาตมีความพร้อม 

ในการด�าเนินธุรกิจ	 มีศักยภาพในการแข่งขัน	 สามารถสร้าง 

ผลการด�าเนินงานที่เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 จากที่ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า	 คณะกรรมการได้มีมต ิ

ทีจ่ะซือ้หุน้คนื	เนือ่งจากเหน็ว่าราคาหุน้ของบรษิทัฯ	ได้ปรบัลดลงมาอยู่ 

ในระดับที่ค่อนข้างต�า่	 และการซื้อหุ้นคืนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

โดยรวมแล้วนั้น	ผมขอเรียนแจ้งว่า	ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ 

ซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 2558	 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	

41,350,000	 หุ้น	 โดยน�าเงินสภาพคล่องส่วนเกินมาซื้อเป็นจ�านวน	

1,400	ล้านบาท	หรือคิดเป็นราคาที่ซื้อเฉลี่ย	33.86	บาทต่อหุ้น

	 ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เป็นเรื่องที่คณะกรรมการ

ตระหนักและให้ความส�าคัญในทุกด้านมาโดยตลอด	 ซึ่งสะท้อน 

ได้จากการได้รับผลการประเมินจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับที่ดี

อย่างต่อเนื่องมาทุกปี	 รวมถึงการน�าบริษัทในกลุ่มรวม	 12	 บริษัท	 

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	

Corruption:	 CAC)	 จนได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการและ 

ตราสญัลกัษณ์	CAC	อนัเป็นการแสดงเจตนาอย่างชดัเจนในการต่อต้าน 

การทุจริตในทุกรูปแบบ	 ซึ่งคณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถต่อไป

	 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย	 หากไม่ได้รับ

ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน 

ในกลุ่มธนชาตทุกคน	 รวมถึงการสนับสนุนและความไว้วางใจจาก

ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ในนามของคณะกรรมการ	

ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่าน	ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้กลุ่มธนชาต

ประสบความส�าเรจ็	และมพีฒันาการทีด่เีสมอมา	และหวงัเป็นอย่างยิง่

ว่าจะได้รบัความไว้วางใจและการสนบัสนนุจากท่านต่อไป	เหมอืนเช่น

ที่ผ่านมาครับ

  (นายบันเทิง ตันติวิท)
  ประธานกรรมการ

	 	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี	2558	ขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา	จากการใช้จ่ายของภาครัฐ	และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ต่าง	ๆ 	รวมถงึการท่องเทีย่ว	แม้ว่าจะได้รบัผลกระทบจากการชะลอตวั

ของเศรษฐกจิประเทศคูค้่าโดยเฉพาะเศรษฐกจิประเทศจนี	ประกอบกบั 

การลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลง	 และหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ใน 

ระดับสูง	จากภาวะดังกล่าว	นับเป็นความท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ไทยในปีที่ผ่านมา	โดยอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ

อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจ�ากัด	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL)	 มีแนวโน้ม

ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 แต่กลุ่มธนชาตยังมีผลก�าไรจากการด�าเนินงาน 

ที่เพิ่มขึ้นและประสบความส�าเร็จในการสร้างฐานะทางการเงิน 

ให้มคีวามแขง็แกร่งมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยกลุม่ธนชาตมผีลก�าไร

สทุธสิ�าหรบัปี	2558	จ�านวน	11,060	ล้านบาท	ซึง่เป็นส่วนของบรษิทัฯ	

จ�านวน	 5,436	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 316	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.17	 

จากปีก่อน	เกดิจากฐานรายได้รวมปรบัตวัเพิม่ขึน้	และหนีส้งสยัจะสญู

จากการด�าเนินงานปกติปรับตัวลดลง	 จากการบริหารติดตามหนี้และ

การควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	 ในขณะที่คุณภาพสินทรัพย์

และอัตราส่วนส�ารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 

ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

	 ส�าหรับธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก

ของกลุ่มธนชาต	 มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกด้านตลอดทั้งปี	

2558	ทั้งด้านการเติบโตของก�าไรสุทธิซึ่งเติบโตต่อเนื่อง	4	ไตรมาส

ติดต่อกัน	 ส่งผลให้มีก�าไรสุทธิจ�านวน	 10,743	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	

821	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.27	จากปี	2557	ฐานรายได้รวมปรับตัว 

เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่

ดอกเบี้ย	 รวมถึงค่าใช้จ ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการ 

ด�าเนินงานปกติปรับตัวลดลง	 ส�าหรับคุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ	 ส่งผลให้สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวลดลงจ�านวน	

11,080	ล้านบาท	หรือลดลงถึง	1	ใน	3	ของยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพ

เมื่อสิ้นปี	 2557	 และมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม	

(NPL	 Ratio)	 ลดลงจากร้อยละ	 4.09	 มาอยู่ที่ร้อยละ	 2.84	 และมี	 

Coverage	 Ratio	 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 85.52	 มาอยู่ที่ร้อยละ	

119.42	 ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	 

ในขณะที่เงินกองทุนของธนาคารธนชาตถือว่าแข็งแกร่งอยู่ในระดับ

แนวหน้าของธนาคารพาณิชย์	 โดยเติบโตขึ้นจากร้อยละ	 15.83	 

มาอยู่ที่ร้อยละ	17.92	สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ได้อย่างมั่นคง

	 นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตยงัสามารถด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่อง 

เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	 (Liquidity	 

Coverage	 Ratio	 –	 LCR)	 ตามเกณฑ์	 Basel	 III	 ให้มีอัตราส่วน 

สูงกว่าร้อยละ	100	และสูงกว่าเกณฑ์ที่	 ธปท.	ก�าหนดที่ร้อยละ	60	 

ในต้นปี	 2559	 และทยอยเพิ่มขึ้นร ้อยละ	 10	 ต่อปี	 จนครบ 

ร้อยละ	 100	 ในปี	 2563	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหาร 

สภาพคล่องทางการเงินของธนาคารธนชาตที่อยู ่ในระดับสูงและ 

สร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้าทกุรายของธนาคารธนชาตได้เป็นอย่างดี

	 ในปี	 2558	 ธนาคารธนชาตมีเหตุการณ์ส�าคัญ	 ได้แก่	 

1)	 ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาตตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่	เพื่อเป็นการทดแทนการไถ่ถอนหุ้นกู้	Hybrid	Tier	I	ที่ถือ 

โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่	2	ราย	คอื	บรษิทัฯ	กบัสโกเทยีแบงก์	เพือ่เป็นการ 

ปรับโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารธนชาตให้แข็งแกร่งขึ้น	 

2)	 ธนาคารธนชาตประสบความส�าเร็จในการออกและเสนอขาย

ตราสารด้อยสิทธิ	 เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่	 2	 ตามเกณฑ์	

Basel	III	ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งส�าหรับรองรับการขยายตัวในอนาคตต่อไป	 และ	

3)	บรษิทั	สคบิ	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของธนาคารธนชาต 

ได้จดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชีแล้ว	 โดยธนาคารธนชาตมีผล

ขาดทนุทางภาษจีากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยดงักล่าว	ส่งผลให้ธนาคาร

ธนชาตไม่มภีาระภาษใีนปี	2558	และได้น�าผลประโยชน์ทางภาษเีกอืบ

ทั้งหมดมาพิจารณาตั้งส�ารองส่วนเพิ่ม	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้

ธนาคารธนชาต

	 ในปี	2559	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยคาดว่าจะมีการเติบโต

ของสนิเชือ่ไม่มากนกัหากเปรยีบเทยีบกบัปี	2558	โดยปัจจยัสนบัสนนุ

มาจากสินเชื่อธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐ	 ขณะที ่

สินเชื่อรายย่อยคาดว่าจะชะลอตัวจากมาตรการต่าง	 ๆ	 ที่เพิ่มความ 

เข้มงวดมากยิง่ขึน้เพือ่ลดความเสีย่ง	ในภาพรวมธรุกจิธนาคารพาณชิย์ 

ไทยจะเผชิญความท้าทายในหลากหลายด้านจากการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี	อาทิ	การเพิ่มขึ้นของการใช้อินเทอร์เน็ต	

ส่งผลให้แนวโน้มการท�าธุรกรรมออนไลน์ของลูกค้าจะมีการเติบโต

อย่างรวดเร็ว	 การเพิ่มบทบาทของผู้ ให้บริการทางการเงินที่มิใช่

สถาบันการเงิน	 (Non-Bank)	 การลดเพดานการคุ้มครองเงินฝาก	

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การพัฒนาโครงสร้างระบบการช�าระเงิน 

แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment	Master	Plan)	

ซึ่งจะน�ามาสู่การเป็นสังคมเงินอิเล็กทรอนิกส์	 (Cashless	 Society)	

ในอนาคต

	 ดงันัน้	เพือ่เตรยีมพร้อมรองรบัความท้าทายนานปัการดงักล่าว

ข้างต้น	กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาในทุก	ๆ	ด้านเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันของธนาคารธนชาต	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ระบบงานโครงสร้างพืน้ฐานและกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ

และสามารถประสานการท�างานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น	รวมทั้งการพัฒนา

บคุลากรโดยการปลกูฝังทศันคตแิละยกระดบัความรูค้วามสามารถใน

การท�างานของพนกังานทกุระดบั	ให้สามารถเลอืกสรรผลติภณัฑ์และ

บรกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการของลกูค้า	ซึง่ในปัจจบุนั	ธนาคาร

ธนชาตอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์

เพื่อรองรับธุรกรรมด้านดิจิตอลแบงก์กิ้ง	(Digital	Banking)	จากการ 

ด�าเนินการดังกล่าว	 จะสร้างความแตกต่างในการให้บริการของ

ธนาคารธนชาตเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่ง	และสามารถส่งมอบประสบการณ์

การให้บริการที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าได้

	 ในขณะที่ธุรกิจมีผลการด�าเนินงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	

กลุ่มธนชาตยังให้ความส�าคัญกับการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี	 มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่าง

ยัง่ยนื	โดยในปี	2558	กลุม่ธนชาตได้มกีารด�าเนนิการและจดักจิกรรม

ต่าง	ๆ	ดังนี้

		 •	 สานต่อการรณรงค์และส่งเสรมิเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย 

และศาสนา	จนได้รบัรางวลัวฒันคณุาธร	จากกระทรวงวฒันธรรม	ในฐานะ 

ที่เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558	ประเภทองค์กร	ด้านส่งเสรมิศาสนา	ศลิปะและวฒันธรรม	 

การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสาธารณกุศล 

การเปิดช่องทางให้ลกูค้าบรจิาคผ่านโครงการสะพานบญุ ตลอดจน 

การปรับกระบวนการท�างานเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 

ธรรมชาต	ิและยังด�าเนินโครงการอื่น	ๆ	อีกมากมาย

 

	 •	 จัดท�าโครงการ	 “Rethink”	 ขึ้น	 ภายใต้สโลแกนที่ว่า	 

“คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข”	เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส�านึก

ให้คนในสงัคมได้ฉกุคดิและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการใช้เงนิให้พอดี 

กับรายได้ของตนเองและสร้างวินัยทางการเงินเพื่อความสุขในชีวิต

อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 ด้วยการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้

 

	 •	 บริษัทในกลุ่มธนชาตรวม	 12	 บริษัท	 ได้รับมอบตรา

สัญลักษณ์	 CAC	 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทจุรติ	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	 

Against	Corruption	:	CAC)	ซึง่แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	ให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัองค์กรได้รบัทราบ

	 การเติบโตของผลประกอบการและการพัฒนาการทางด้าน

ต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เกิดขึ้นจากการสนับสนุนที่ได้รับจากพนักงาน	

ลูกค้า	 พันธมิตร	 และผู้ถือหุ ้น	 ขอขอบคุณทุกท่านส�าหรับความ 

ไว้วางใจและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

เราจะเติบโตเคียงข้างกันต่อไปอย่างมั่นคง

(นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
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คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 1. นายบันเทิง  ตันติวิท

  ประธานกรรมการ

 

 2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์

  รองประธานกรรมการ

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 3. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 

 4. นายสมเกียรติ  ศุขเทวา

  กรรมการตรวจสอบ 

	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 7. นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

  รองประธานกรรมการบริหาร

	 	 และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 5.  นายธีรพจน์  วัชราภัย

  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 และกรรมการตรวจสอบ

 8. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ

	 	 กรรมการบริหาร

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 8

5 6

9

2

3 7

4

 6. นายวิชิต  ญาณอมร

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	

 9. นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ *

  กรรมการบริหาร

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 และรองกรรมการผู้จัดการ

หมายเหต	ุ *	 นายทวีศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559	

	 	 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2559
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ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ปี 2558 พร้อมแนวโน้มปี 2559

	 ในปี	 2558	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	 2.80	 ซึ่งเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี	 2557	 ที่ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	 0.80	 โดยมีปัจจัย 

สนับสนุนหลักมาจากการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อน	 ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนที่เติบโตดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 โดย

เฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	2558	จากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ	ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนได้หดตัวลงจากปีก่อน	 

เช่นเดียวกับการส่งออกที่ยังคงติดลบต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน	 

ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังเติบโตได้ดี	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี	 2558	 ขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ยังเติบโต

อยู่ในระดับต�่า	 ท�าให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน	 ธปท.	 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นจ�านวน	 2	 ครั้งในปี	 2558	ซึ่งได้ปรับจาก 

ร้อยละ	2.00	ต่อปี	มาอยู่ที่ร้อยละ	1.50	ต่อปี	เพื่อสนันสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

	 ส�าหรบัสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ในปี	2558	ยงัคงขยายตวัได้แต่ในอตัราชะลอลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน	ตามภาวะเศรษฐกจิทีไ่ด้กล่าวข้างต้น 

ประกอบกบัธรุกจิขนาดใหญ่ได้หนัไประดมทนุผ่านตลาดทนุมากขึน้	นอกจากนีส้ถาบนัการเงนิยงัคงระมดัระวงัในการปล่อยสนิเชือ่	ตามความกงัวล

ของการด้อยลงของคุณภาพสินทรัพย์	ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตทางด้านเงินฝากที่มีการแข่งขันน้อยลง

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2559	 ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย	 คาดว่าจะมาจากการเร่งการใช้จ่ายและการลงทุน 

ของภาครฐัผ่านโครงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน	ประกอบกบัการขยายตวัอย่างต่อเนือ่งของภาคการท่องเทีย่ว	ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบาย 

การเงิน	 ธปท.	 คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ	 3.50	 ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ที่ร้อยละ	 2.80	 -	 3.80	 ด้านสินเชื่อในปี	 2559	 คาดว่ามีทิศทางการขยายตัวที่ดีขึ้น	 ด้วยความเชื่อมั่นของ 

ผู้บริโภคที่มีสัญญาณปรับดีขึ้นในช่วงปลายปี	 2558	 ประกอบกับปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐที่จะส่งผลในทางบวกต่อ 

เศรษฐกิจไทยต่อไป	ขณะที่ความจ�าเป็นในการระดมเงินฝากเพิ่มเติมยังมีแนวโน้มไม่สูงมากนัก	เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีปัจจุบัน

	 •	 งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดท�าขึ้นตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	โดยในระหว่างปีบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ	(ปรบัปรงุปี	2557) 

และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที	่1	มกราคม	2558	มาถอืปฏบิตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ 

จดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์	

การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน	

การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ 

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

 

รายการสำาคัญในระหว่างปี 2558

	 •	 ตามที่บริษัทฯ	 ได ้แจ ้งก�าหนดโครงการซื้อหุ ้นคืน	

(Treasury	 Stock)	 เพื่อการบริหารทางการเงิน	 โดยเป็นการซื้อใน 

ตลท.	ตั้งแต่วันที่	10	กุมภาพันธ์	2558	ถึงวันที่	9	สิงหาคม	2558 

จ�านวนทีจ่ะซือ้คนืตามโครงการไม่เกนิ	56,431,642	หุน้	และมวีงเงนิสงูสดุ 

ทีจ่ะใช้ในการซือ้หุน้คนืจ�านวน	1,400	ล้านบาท	ซึง่	ณ	วนัที	่30	มถินุายน 

2558	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการซือ้หุน้คนืรวมทัง้สิน้จ�านวน	41,350,000	หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ	 3.24	 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 มีมูลค่า 

รวมทั้งสิ้นประมาณ	1,400	ล้านบาท

	 •	 เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2558	บรษิทั	สคบิ	จ�ากดั	(มหาชน)	

ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของธนาคารธนชาตได้จดทะเบยีนเสรจ็สิน้การช�าระ 

บัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว	 ซึ่งธนาคารธนชาตมีผลขาดทุน 

ทางภาษจีากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยดงักล่าวแต่ไม่มผีลกระทบต่อก�าไร

ขาดทุนทางบัญชี	 ส่งผลให้ธนาคารธนชาตไม่มีภาระภาษีในปี	 2558	 

ดังนั้น	 ธนาคารธนชาตจึงได้พิจารณาตั้งส�ารองส่วนเพิ่ม	 เพื่อเพิ่ม 

ความแขง็แกร่งให้ธนาคาร	และไม่มผีลกระทบต่อก�าไรจากการด�าเนนิงาน 

ปกติของกลุ่มธนชาต

ฐานะการเงินและผลการดำา เนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

และบริษัทย่อยต่าง ๆ ดังนี้

 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง

	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

	 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6

	 บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 

 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม

	 บริษัท	สคิบ	จ�ากัด	(มหาชน)*

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

	 บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จ�ากัด

	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด

	 บริษัท	ธนชาตแมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

	 บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัท	เนชั่นแนล	ลีซซิ่ง	จ�ากัด

	 บริษัท	สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด

หมายเหต	ุ *	ช�าระบญัชเีสรจ็สิน้ในปี	2558
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ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจการลงทุน	 (Holding	Company)	 โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	มีผลการด�าเนินงานหลัก 

มาจากธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 ในขณะที่บริษัทฯ	ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ	50.96	ดังนั้น	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 

จึงค�านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	 ในบริษัทย่อยต่าง	 ๆ	 ดังนั้น	 ในการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มธนชาต	 

จึงใช้ข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทฯ	เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	กับบริษัทอื่น	ๆ	ในอุตสาหกรรมได้

	 ในปี	2558	เป็นปีที่กลุ่มธนชาตยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างมาก	อย่างไรก็ตาม	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนชาตยังคงมีผลการด�าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 

โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนเงินฝาก	 และการบริหารค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	 และหนี้สงสัยจะสูญอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 คุณภาพสินทรัพย ์

และเงินกองทุนของธนาคารธนชาต	(บริษัทย่อย)	มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก	ประกอบกับการที่ธนาคารธนชาตได้เตรียมความพร้อม

ในการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	 (Liquidity	 Coverage	 Ratio	 -	 LCR)	 ตามเกณฑ์	 

Basel	III	โดยมอีตัราส่วน	ณ	สิน้ปี	สงูกว่าร้อยละ	100	ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนด	แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพของธนาคารธนชาตและกลุม่ธนชาต 

ที่มีความแข็งแกร่งและมีพัฒนาการทางด้านการเงินอย่างชัดเจน

	 ทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้น	 ส่งผลให้กลุ่มธนชาตยังคงรักษาความสามารถในการท�าก�าไรและมีผลการด�าเนินงานเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง	 

โดยกลุม่ธนชาตมกี�าไรสทุธใินปี	2558	จ�านวน	11,060	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	624	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.98	จากปีทีผ่่านมา	โดยฐานรายได้รวมปรบัตวั 

เพิ่มขึ้น	และค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการด�าเนินงานปกติปรับตัวลดลง	จากการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

	 ฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาตที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น	เกิดจากการมุ่งเน้นการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

โดยเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพในงบการเงนิรวมปรบัตวัลดลงอย่างมนียัถงึ	11,187	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	33.13	ส่งผลให้	อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่

ด้อยคุณภาพ	(NPL	Ratio)	ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	2.96	ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	

Ratio)	ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ	117.16	ซึ่งสะท้อนมาจาก	NPL	Ratio	ในงบการเงินของธนาคารธนชาตที่ปรับตัวดีขึ้น

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย	 48,640	 52,940	 (4,300)	 (8.12)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 20,910	 25,475	 (4,565)	 (17.92)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 27,730 27,465 265 0.96

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 5,465	 5,920	 (455)	 (7.69)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	
(1)
	 7,009	 6,523	 486	 7.45

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ 40,204 39,908 296 0.74

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 20,319	 19,830	 489	 2.47

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 8,600	 7,084	 1,516	 21.40

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 11,285 12,994 (1,709) (13.15)

ภาษีเงินได้	 225	 2,558	 (2,333)	 (91.20)

ก�าไรส�าหรับปี 11,060 10,436 624 5.98

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 5,436 5,120 316 6.17

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 5,624	 5,316	 308	 5.79

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 4.61 4.24 0.37 8.73

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 1,179.37 1,206.48 (27.11) (2.25)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหต ุ
(1)
	รายได้จากการด�าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
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	 ในปี	2558	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	มีจ�านวน	5,436	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	316	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.17	จากปีก่อน	คิดเป็นก�าไร

ต่อหุ้น	 (EPS)	 เท่ากับ	 4.61	บาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 4.24	บาท	 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 (ROAA)	และอัตราผลตอบแทนต่อ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เฉลี่ย	(ROAE)	อยู่ที่ร้อยละ	1.12	และ	10.48	ตามล�าดับ	

กำาไรสุทธิของบริษัทฯ

อ้ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) อ้ตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 

กำาไรต่อหุ้น
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กำาไรสุทธิ

2558 2557

สำาหรับปี

ก�าไรส�าหรับปี	 11,060	 10,436

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 5,436	 5,120

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 5,624	 5,316

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 4.61	 4.24

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

	 ในปี	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	27,730	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	265	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.96	จากปีก่อน	

โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ	2.70	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.55

	 •	 รายได้ดอกเบี้ย	มีจ�านวน	48,640	ล้านบาท	ลดลง	4,300	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.12	ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณเงินให้สินเชื่อ

ลดลง	ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	(Yield	on	Earning	Assets)	ลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด

	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ�านวน	20,910	ล้านบาท	ลดลง	4,565	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.92	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุน

เงินฝากตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต	 และการส่งผ่านผลกระทบการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน	ในช่วง	6	เดือนแรกของปี

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย     

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,614	 1,936	 (322)	 (16.63)

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 334	 464	 (130)	 (28.02)

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 3,850	 4,245	 (395)	 (9.31)

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 19,514	 20,408	 (894)	 (4.38)

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 23,328	 25,887	 (2,559)	 (9.89)

 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 48,640 52,940 (4,300) (8.12)

 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย     

	 เงินรับฝาก	 12,831	 16,165	 (3,334)	 (20.62)

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 958	 1,091	 (133)	 (12.19)

	 เงินน�าส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

	 	 สถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 3,405	 3,556	 (151)	 (4.25)

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 3,710	 4,653	 (943)	 (20.27)

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	 6	 10	 (4)	 (40.00)

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 20,910 25,475 (4,565) (17.92)

รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 27,730 27,465 265 0.96

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)

2558 2557

สำาหรับปี

อัตราผลตอบแทน	(Yield)	
(1)
	 5.21	 5.45

ต้นทุนทางการเงิน	(Cost	of	Fund)	
(2)
	 2.51	 2.90

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) 2.70 2.55

(หน่วย:	ร้อยละ)

หมายเหต ุ
(1)
	อัตราผลตอบแทน	=	รายได้ดอกเบี้ย/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบี้ยเฉลี่ย	+	เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย	+	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เฉลี่ย)

 
(2)
	ต้นทนุทางการเงนิ	=	ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้/(เงนิรบัฝากเฉลีย่	+	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิมดีอกเบีย้เฉลีย่	+	ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืเฉลีย่)
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 8,175	 8,688	 (513)	 (5.90)

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 2,710	 2,768	 (58)	 (2.10)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,465 5,920 (455) (7.69)

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 742	 1,302	 (560)	 (43.01)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 1,956	 1,098	 858	 78.14

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 272	 264	 8	 3.03

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 310	 179	 131	 73.18

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 2,043	 1,711	 332	 19.40

รายได้เงินปันผล	 359	 350	 9	 2.57

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 1,327	 1,619	 (292)	 (18.04)

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น  7,009 6,523 486 7.45

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 12,474 12,443 31 0.25

(หน่วย:	ล้านบาท)

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี	 2558	 มีจ�านวน	 12,474	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 31	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.25	 

จากปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	และรายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ในปี	2558	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	มีจ�านวน	5,465	ล้านบาท	ลดลง	455	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.69	เป็นผลจากการลดลง 

ของรายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์	และค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 ได้แก่	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 ส่วนแบ่ง 

ก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 

รายได้เงินปันผล	และรายได้อื่น	ๆ

	 ในปี	 2558	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 มีจ�านวน	 7,009	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 486	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.45	 โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจาก	

 

	 •	 ก�าไรสทุธจิากเงนิลงทนุ	มจี�านวน	1,956	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	858	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	78.14	ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จากการขายตราสารหนี ้

	 •	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	จ�านวน	2,043	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	332	ล้านบาท	หรือร้อยละ	19.40	ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น

จากธุรกิจประกันภัยที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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	 •	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	มีจ�านวน	742	ล้านบาท	ลดลง	560	ล้านบาท	หรือร้อยละ	43.01	 

ส่วนใหญ่เกิดจากก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน

	 ด้วยสาเหตุดังกล่าว	ท�าให้อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Non-interest	Income	Ratio)	ในปี	2558	

อยู่ที่ร้อยละ	31.03	ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	31.18

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
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ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 11,152	 10,960	 192	 1.75

ค่าตอบแทนกรรมการ	 78	 75	 3	 4.00	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 3,000	 2,958	 42	 1.42

ค่าภาษีอากร	 864	 867	 (3)	 (0.35)

ค่าใช้จ่ายอื่น	 5,225	 4,970	 255	 5.13

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ 20,319 19,830 489 2.47   

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	 2558	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีจ�านวน	 20,319	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 489	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	2.47	จากปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

	 •	 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	 255	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.13	 ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งประมาณการหนี้สินของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

จากคดีความในไตรมาส	1	ปี	2558

	 •	 ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	192	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.75	ตามการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงาน

	 ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	50.54	

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	49.69
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หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้

	 จากการด�าเนินงานปกติ	 6,363	 7,102	 (739)	 (10.41)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส่วนเพิ่ม	 2,216	 -	 2,216	 100.00

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	 21	 (18)	 39	 216.67

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 8,600 7,084 1,516 21.40

อัตราส่วนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ

	 โครงสร้างหนี้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(Credit	Cost)	(ร้อยละ)	 1.12	 0.89	 0.23	 25.84

อัตราส่วนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับ

	 โครงสร้างหนี้ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(Credit	Cost)

	 (ไม่รวมส�ารองส่วนเพิ่ม)	(ร้อยละ)	 0.83	 0.89	 (0.06)	 (6.74)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ
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	 จากการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการด�าเนินงานปกติ	

ในปี	2558	จ�านวน	6,363	ล้านบาท	ลดลง	739	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.41	จากปีก่อน	และมี	Credit	Cost	อยู่ที่ร้อยละ	0.83	ลดลงจาก 

ร้อยละ	0.89	ในปีก่อนหน้า	นอกจากนั้น	จากการที่ธนาคารธนชาต	(บริษัทย่อย)	ไม่มีภาระภาษี	ธนาคารธนชาตจึงได้พิจารณาตั้งส�ารองส่วนเพิ่ม

จ�านวน	2,216	ล้านบาท	เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ	ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อก�าไรจากการด�าเนินงานปกติของกลุ่มธนชาต	ประกอบกับ 

การมุง่เน้นการบรหิารหนีด้้อยคณุภาพของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ส่งผลให้อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL	Ratio)	ลดลงอย่างต่อเนือ่ง 

และมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีสาระส�าคัญจากสิ้นปี 

ที่ผ่านมา

 * ไม่รวมรายการพิเศษ
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ฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 58,138	 5.83	 66,038	 6.44	 (7,900)	 (11.96)

เงินลงทุนสุทธิ	 184,562	 18.50	 162,318	 15.83	 22,244	 13.70

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 2,353	 0.24	 2,417	 0.24	 (64)	 (2.65)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 715,295	 71.70	 756,444	 73.75	 (41,149)	 (5.44)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า

	 จากการปรับโครงสร้างหนี้	 (26,244)	 (2.63)	 (28,450)	 (2.77)	 2,206	 (7.75)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 6,334	 0.63	 8,931	 0.87	 (2,597)	 (29.08)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ	 1,511	 0.15	 1,973	 0.19	 (462)	 (23.42)

ค่าความนิยม	 17,207	 1.73	 16,969	 1.65	 238	 1.40

สินทรัพย์อื่น	 38,425	 3.85	 38,990	 3.80	 (565)	 (1.45)

สินทรัพย์รวม 997,581 100.00 1,025,630 100.00 (28,049) (2.73)

เงินรับฝาก	 669,454	 67.11	 696,949	 67.95	 (27,495)	 (3.95)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 85,600	 8.58	 80,139	 7.81	 5,461	 6.81

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 84,929	 8.51	 98,418	 9.60	 (13,489)	 (13.71)

หนี้สินอื่น	 46,275	 4.64	 45,848	 4.47	 427	 0.93

หนี้สินรวม 886,258 88.84 921,354 89.83 (35,096) (3.81)

ส่วนของบริษัทใหญ่	 52,674	 5.28	 51,353	 5.01	 1,321	 2.57

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 58,649	 5.88	 52,923	 5.16	 5,726	 10.82

ส่วนของเจ้าของรวม 111,323 11.16 104,276 10.17 7,047 6.76

หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม 997,581 100.00 1,025,630 100.00 (28,049) (2.73)

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ภาษีเงินได้

	 ในปี	 2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้	 จ�านวน	 225	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 2,333	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

ธนาคารธนชาตซึง่เป็นบรษิทัย่อยไม่มภีาระภาษเีงนิได้นติบิคุคล	เนือ่งจากธนาคารธนชาตมผีลขาดทนุทางภาษจีากเงนิลงทนุของบรษิทั	สคบิ	จ�ากดั	

(มหาชน)	ซึ่งได้ช�าระบัญชีเสร็จสิ้น	ในขณะที่งบการเงินของบริษัทย่อยอื่นยังคงมีภาระภาษีอยู่ตามปกติ
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ�านวน	 997,581	ล้านบาท	ลดลง	 28,049	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 2.73	 

จากสิ้นปี	2557

	 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	มีจ�านวน	58,138	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	7,900	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.96	ตามการบริหารสภาพคล่อง

เงินลงทุนสุทธิ

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจ�านวน	186,915	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	22,180	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.46	ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารเงินลงทุนตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ

เงินลงทุนจำาแนกตามประเภท

จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

เงินลงทุนเพื่อค้า	 10,176	 5.45	 13,947	 8.47	 (3,771)	 (27.04)

เงินลงทุนเผื่อขาย	 160,527	 85.88	 131,849	 80.04	 28,678	 21.75

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	 9,837	 5.26	 12,662	 7.68	 (2,825)	 (22.31)

เงินลงทุนทั่วไป	 4,022	 2.15	 3,860	 2.34	 162	 4.20

เงินลงทุนสุทธิ	 184,562	 98.74	 162,318	 98.53	 22,244	 13.70

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 2,353	 1.26	 2,417	 1.47	 (64)	 (2.65)

รวมเงินลงทุนสุทธิ 186,915 100.00 164,735 100.00 22,180 13.46

(หน่วย:	ล้านบาท)
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	มีจ�านวน	

714,628	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อน	41,028	ล้านบาท	หรือร้อยละ 

5.43	 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ 

ตามภาวะตลาดรถยนต์ทีช่ะลอตวัลง	รวมถงึการบรหิารจดัการสนิเชือ่ 

ด้อยคุณภาพให้ปรับตัวลดลง	 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อย 

ต่อสนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่วสิาหกจิขนาดย่อมอยูท่ีร้่อยละ	68	ต่อ	32

จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

การเกษตรและเหมืองแร่	 15,005	 2.10	 12,048	 1.59	 2,957	 24.54

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 78,816	 11.03	 84,099	 11.13	 (5,283)	 (6.28)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 49,873	 6.98	 52,101	 6.89	 (2,228)	 (4.28)

การสาธารณูปโภคและบริการ	 65,679	 9.19	 66,168	 8.76	 (489)	 (0.74)

การบริโภคส่วนบุคคล

	 เพื่อเช่าซื้อ	 364,982	 51.07	 399,341	 52.85	 (34,359)	 (8.60)

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 89,088	 12.47	 85,753	 11.35	 3,335	 3.89

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 3,458	 0.48	 3,835	 0.51	 (377)	 (9.83)

	 อื่น	ๆ	 26,967	 3.77	 28,141	 3.72	 (1,174)	 (4.17)

อื่น	ๆ	 20,760	 2.91	 24,170	 3.20	 (3,410)	 (14.11)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 714,628 100.00 755,656 100.00 (41,028) (5.43)

(หน่วย:	ล้านบาท)

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อ
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เงินให้สินเชื่อจัดชั้น

 เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.

	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ	(ธนาคารธนชาตและบรษิทับรหิารสนิทรพัย์)	มเีงนิให้สนิเชือ่จดัชัน้	และเงนิส�ารองทีเ่กีย่วข้อง

ตามเกณฑ์ในประกาศของ	ธปท.	ดังนี้

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ	 629,494	 92.36	 8,101	 33.21	 657,369	 90.80	 5,831	 22.13

ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	 30,993	 4.55	 3,524	 14.44	 34,488	 4.77	 4,342	 16.48

ลูกหนี้จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน	 4,119	 0.60	 1,819	 7.46	 5,809	 0.80	 2,421	 9.19

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย	 3,336	 0.49	 1,352	 5.54	 4,135	 0.57	 1,704	 6.46

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	 13,595	 2.00	 8,096	 33.19	 22,154	 3.06	 11,760	 44.62

รวม 681,537 100.00 22,892 93.84 723,955 100.00 26,058 98.88

เงินส�ารองส่วนเกินเผื่อหนี้

	 ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้	 	 	 1,502	 6.16	 	 	 294	 1.12

รวมทั้งสิ้น 681,537 100.00 24,394 100.00 723,955 100.00 26,352 100.00

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

เงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ย

ค้างรับ

เงินให้สินเชื่อ

และดอกเบี้ย

ค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ
ร้อยละ ร้อยละร้อยละ ร้อยละ

หมายเหต	ุ เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ	ธปท.	และหลังหักรายการระหว่างกัน

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPLs)	 22,581	 33,768

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักส�ารอง	(NPL-net)	 9,789	 16,194

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	*	 26,456	 28,667

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 2.96	 4.21

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL-net)	หลังหักส�ารองต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 1.30	 2.06

อัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(ร้อยละ)	 157.71	 132.64

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	(ร้อยละ)	 117.16	 84.89

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

หมายเหต	ุ	*	รวมค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
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	 แม้ว่าภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง	และแนวโน้มสินเชื่อด้อยคุณภาพในอุตสาหกรรมมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น	บริษัทฯและ

บรษิทัย่อยได้วางแผนบรหิารจดัการหนีด้้อยคณุภาพอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ	ส่งผลให้เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	

2558	มีจ�านวน	22,581	ล้านบาท	ลดลง	11,187	ล้านบาท	หรือร้อยละ	33.13	จากสิ้นปีก่อน

	 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(NPL	Ratio)	อยู่ที่ร้อยละ	2.96	ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	4.21	จากการ

บรหิารจดัการสนิเชือ่ด้อยคณุภาพได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ถงึแม้ว่าเงนิให้สนิเชือ่รวมจะหดตวัลงกต็าม	และเมือ่พจิารณาเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ

หลังหักส�ารอง	(NPL-net)	มีจ�านวน	9,789	ล้านบาท	และมีอัตราส่วน	NPL-net	ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	เท่ากับร้อยละ	1.30

	 อตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(Coverage	Ratio)	ณ	สิน้เดอืนธนัวาคม	2558	อยูท่ีร้่อยละ	117.16 

เพิม่ขึน้จากสิน้เดอืนธนัวาคม	2557	ทีร้่อยละ	84.89	ในขณะทีอ่ตัราส่วนส�ารองต่อส�ารองพงึกนัตามเกณฑ์	ธปท.	ณ	สิน้ปี	2558	อยูท่ีร้่อยละ	157.71 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	ที่ร้อยละ	132.64	โดยคิดเป็นส�ารองส่วนเกินจ�านวน	9,681	ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญจ�านวน	26,456	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	2,211	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	7.71	เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน	ซึ่งประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ	 จ�านวน	 26,240	 ล้านบาท	

ลกูค้าสถาบนัการเงนิจ�านวน	212	ล้านบาท	และค่าเผือ่การปรบัมลูค่า 

จากการปรับโครงสร้างหนี้จ�านวน	 4	 ล้านบาท	 รวมเป็นจ�านวน	 

26,456	 ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 157.71	 ของค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญตามเกณฑ์ของ	ธปท.	

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงิน 

ให้สินเชื่อคงเหลือที่ได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งสิ้น

จ�านวน	 21,479	 ราย	 มีจ�านวนหนี้คงค้าง	 17,029	 ล้านบาท	 และ

จ�านวนหนีค้งค้างสทุธจิากหลกัประกนั	8,071	ล้านบาท	และในระหว่าง

ปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

กับลูกหนี้ทั้งสิ้นจ�านวน	 2,278	 ราย	 ซึ่งมียอดคงค้างตามบัญชีก่อน 

การปรับโครงสร้างหนี้จ�านวนประมาณ	3,926	ล้านบาท

ทรัพย์สินรอการขาย

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมทีรพัย์สนิ

รอการขายตามราคาต้นทนุจ�านวน	7,719	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	0.77	

ของสินทรัพย์รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับทรัพย์สินรอการขาย 

จ�านวน	1,385	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	17.94	ของมูลค่าตามราคา

ต้นทุน

รายจ่ายลงทุน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารลงทนุ

ในทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	รวมถงึสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ�านวน	1,061	

ล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์	

และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

สภาพคล่อง

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	เงนิสดของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

มีจ�านวน	13,337	ล้านบาท	โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมต่าง	ๆ 

ดังนี้

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	40,153 

ล้านบาท	 เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงาน	 17,596	 ล้านบาท	 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานที่ส�าคัญ	

ได้แก่	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ	(สนิทรพัย์)	ลดลง	7,894	

ล้านบาท	สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ลดลง	 907	ล้านบาท	 เงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง	3,686	ล้านบาท	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ลดลง	25,567	ล้านบาท	ทรัพย์สินรอการขายลดลง	8,725	ล้านบาท	

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง	 892	 ล้านบาท	 สินทรัพย์อื่น

เพิ่มขึ้น	2,604	ล้านบาท	เงินรับฝากลดลง	27,494	ล้านบาท	รายการ

ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 (หนี้สิน)	 เพิ่มขึ้น	 5,262	 ล้านบาท	 

หนีส้นิจ่ายคนืเมือ่ทวงถามเพิม่ขึน้	546	ล้านบาท	หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์

ลดลง	 1,129	 ล้านบาท	 เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 

553	 ล้านบาท	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง	 16	 

ล้านบาท	และหนี้สินอื่นลดลง	232	ล้านบาท

	 •	 เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุจ�านวน	23,259	ล้านบาท 

เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	 26,571	 ล้านบาท	 เงินสด 

รับดอกเบี้ย	 3,762	 ล้านบาท	 เงินสดรับเงินปันผล	 584	 ล้านบาท	

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	27	ล้านบาท	

ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้อเครื่องตกแต่งติดตั้ง	อุปกรณ์และสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน	1,061	ล้านบาท

	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	 20,162	 

ล้านบาท	 ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	

63,583	ล้านบาท	ในขณะทีม่กีารจ่ายคนืตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 

77,072	ล้านบาท	เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	

3,968	ล้านบาท	เงนิค่าหุน้รบัจากส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุจาก

การจดทะเบยีนเพิม่ทนุของบรษิทัย่อย	2,702	ล้านบาท	เงนิปันผลจ่าย 

2,020	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายซื้อหุ ้นทุนซื้อคืน	 1,400	 ล้านบาท	 

และเงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 1,987	 ล้านบาท 
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แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

	 แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาจาก	2	แหล่ง	ได้แก่	หนี้สินและส่วนของเจ้าของโดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม	886,258	ล้านบาท	และส่วนของเจ้าของจ�านวน	111,323	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	88.84 

และร้อยละ	 11.16	 ของแหล่งเงินทุนรวมตามล�าดับ	 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ	 7.96	 เท่า	 หรือมีหนี้สิน	 7.96	 เท่า 

ของทุนด�าเนินการ	 โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 เงินรับฝาก	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 75.54	 ของแหล่งเงินทุน 

ด้านหนี้สิน	 ส�าหรับรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 และหนี้สินอื่น	 มีสัดส่วนร้อยละ	 9.66	 ร้อยละ	 9.58	

และร้อยละ	5.22	ตามล�าดับ

	 หนี้สินรวมของกลุ่มธนชาต	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 มีจ�านวน	 886,258	 ล้านบาท	 ลดลง	 35,096	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.81	 

จากสิ้นปี	2557	โดยมีรายการส�าคัญ	ดังนี้

	 •	 เงินรับฝากมีจ�านวน	 669,454	 ล้านบาท	 ลดลง	 27,495	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.95	 จากสิ้นปีก่อน	 โดยเป็นการปรับ 

โครงสร้างเงินฝากและการบริหารต้นทุนทางการเงินให้สอดคล้องกับการลดลงของเงินให้สินเชื่อ

หนี้สิน

จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

เงินรับฝาก	 669,454	 75.54	 696,949	 75.64	 (27,495)	 (3.95)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 85,600	 9.66	 80,139	 8.70	 5,461	 6.81

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 84,929	 9.58	 98,418	 10.68	 (13,489)	 (13.71)

หนี้สินอื่น	ๆ	 46,275	 5.22	 45,848	 4.98	 427	 0.93

รวมหนี้สิน 886,258 100.00 921,354 100.00 (35,096) (3.81)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สินรวม

จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 255731 ธันวาคม 2558

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 9,779	 1.46	 8,667	 1.24	 1,112	 12.83

ออมทรัพย์	 258,887	 38.67	 240,554	 34.52	 18,333	 7.62

บัตรเงินฝาก	 113,598	 16.97	 228,654	 32.81	 (115,056)	 (50.32)

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา	 	 	 	 	 	 	

	 ไม่ถึง	6	เดือน	 38,632	 5.77	 64,122	 9.20	 (25,490)	 (39.75)

	 6	เดือนไม่ถึง	1	ปี	 122,076	 18.24	 22,583	 3.24	 99,493	 440.57

	 1	ปีขึ้นไป	 126,482	 18.89	 132,369	 18.99	 (5,887)	 (4.45)

รวมเงนิรบัฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา	 287,190	 42.90	 219,074	 31.43	 68,116	 31.09

รวมเงินรับฝาก 669,454 100.00 696,949 100.00 (27,495) (3.95)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินรับฝาก
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	 •	 สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับ

ฝากประเภทออมทรัพย์	(CASA)	ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ	40.13	 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	35.76	

	 •	 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืมจี�านวน	84,929	ล้านบาท	

ลดลง	13,489	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.71	สาเหตุหลักมาจากการ

ไถ่ถอนหุน้กูด้้อยสทิธ	ิและหุน้กูด้้อยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทนุ	(Hybrid	

Tier	I)	ของธนาคารธนชาต	(บริษัทย่อย)

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	มีจ�านวน	85,600	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 5,461	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

6.81	จากการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนของเจ้าของ

	 ส่วนของเจ้าของรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีจ�านวน	111,323	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7,047	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.76	จากสิ้นปี	2557 

โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ�านวน	52,674	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,321	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.57	ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้น 

ของก�าไรจากการด�าเนินงานส่วนของบริษัทฯ	 ในปี	 2558	 จ�านวน	 5,436	 ล้านบาท	 ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	 2,022	 ล้านบาท	 

รวมทั้งมีการซื้อหุ้นคืนตามการบริหารสภาพคล่องจ�านวน	1,400	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจ�านวน	 58,649	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 5,726	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 10.82	 มีสาเหตุหลักมาจาก 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจ�านวน	81,786	ล้านบาท	ลดลง	6,442	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.30	 

จากสิ้นปี	2557	โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากภาระผูกพันอื่น

สัดส่วนเงินรับฝาก
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ออมทรัพย์ + จ่ายคืนเมื่อทวงถามประจำา

ภาระผูกพัน
31 ธันวาคม 

2558

31 ธันวาคม 

2557
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

การรับอาวัลตั๋วเงิน	 1,270	 256	 1,014	 396.09

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 497	 509	 (12)	 (2.36)

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 2,310	 4,796	 (2,486)	 (51.83)

ภาระผูกพันอื่น

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน	 24,506	 27,400	 (2,894)	 (10.56)

	 อื่น	ๆ	 53,203	 55,267	 (2,064)	 (3.73)

รวม 81,786 88,228 (6,442) (7.30)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
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เงินกองทุนตามกฎหมาย

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิกองทนุตามกฎหมาย	ตามหลกัเกณฑ์	Basel	III	ทัง้สิน้	จ�านวน	112,317	ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่	 1	 จ�านวน	 78,539	 ล้านบาท	 และเงินกองทุนชั้นที่	 2	 จ�านวน	 33,778	 ล้านบาท	 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	เท่ากับร้อยละ	14.71	ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่	ธปท.	ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	8.50	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมาย

เกณฑ์ ธปท. ปี 2558 ปี 2557

Basel III

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	 6.00	 10.29	 9.37

	 อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	 4.50	 10.29	 9.03

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	2	 -	 4.42	 4.22

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น	 8.50	 14.71	 13.59

(หน่วย:	ร้อยละ)

	 สัดส่วนการถือหุ้นและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้

บริษัทย่อย

2558 2557

กำาไรสุทธิสำาหรับปีสัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรง/ทางอ้อม

(ร้อยละ)

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 	

	 งบการเงินรวม	 	 10,743	 9,922

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 50.96	 11,452	 7,918

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 488	 561

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 38.22	 320	 290

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 1,117	 1,047

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 50.96	 (18)	 320

	 บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 33.22	 749	 704

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 100.00	 50	 58

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 83.44	 69	 130

(หน่วย:	ล้านบาท)



036           รายงานประจำาปี 2558

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	ปี	2558	เปรียบเทียบกับปี	2557)

 ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2558

	 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างมากในปีนี้	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยสามารถรักษาการเติบโตของก�าไรสุทธิ 

ในทกุไตรมาสได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยมกี�าไรสทุธขิองปี	2558	จ�านวน	10,743	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จ�านวน	821	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	8.27	จากปีทีผ่่านมา 

ความส�าเร็จนี้เป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	 โดยมุ่งเน้นในการบริหารต้นทุนเงินฝาก	 และการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณภาพ

สนิทรพัย์	และเงนิกองทนุได้อย่างมนียั	ประกอบกบัธนาคารธนชาตได้เตรยีมความพร้อมในการด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์

ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	(Liquidity	Coverage	Ratio	–	LCR)	ตามเกณฑ์	Basel	III	ไว้อย่างดี	แสดงถึงศักยภาพของธนาคารธนชาต

ที่มีความแข็งแกร่งและมีพัฒนาการทางด้านการเงินอย่างชัดเจน

	 คุณภาพของสินทรัพย์แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จากการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ	ผนวกกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	แม้ว่าสินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตปรับตัวลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมาตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ	ในขณะที่

ส่วนของหนี้สินรวมและเงินรับฝากของธนาคารธนชาตลดลงจากสิ้นปีที่ผ่านมา	จากการบริหารสภาพคล่องตามทิศทางของสินทรัพย์ที่ลดลง

	 ฐานรายได้รวมของธนาคารธนชาตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 จากการเติบโตของทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 

โดยรายได้ดอกเบีย้สทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	0.44	จากส่วนต่างอตัราดอกเบีย้	(Interest	Spread)	ทีป่รบัตวัดขีึน้จากปีทีผ่่านมา	รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.83	 ส่วนใหญ่เกิดจากก�าไรจากการขายเงินลงทุน	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.30	 ส่งผลให ้

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 (PPOP)	 ในปี	 2558	 จ�านวน	 19,917	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจ�านวน	121	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.61	จากปีที่ผ่านมา

รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	
(1)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	
(2)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 และขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 จากการด�าเนินงานตามปกติ

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส่วนเพิ่ม

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิ

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหต ุ
(1)
	 รายได้จากการด�าเนินงานหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

 
(2)
	 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

48,217

20,536

27,681

5,475

6,725

19,964

19,917

6,376

2,216

11,325

198

11,127

10,743

384

1.90

5,640.52

52,445

24,884

27,561

5,927

5,823

19,515

19,796

7,122

0

12,674

2,479

10,195

9,922

273

1.80

5,513.66

	(4,228)

	(4,348)

 120

	 (452)

	 902

	 449

 

 121

 

	 (746)

	2,216

 (1,349)

	(2,281)

 932

 821

 111

	 (8.06)

	(17.47)

 0.44

	 (7.63)

	 15.49

	 2.30

 

 0.61

 

	(10.47)

	 N.A.

 (10.64)

	(92.01)

 9.14

 8.27

 40.66

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี



037บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

	 ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวอยู่และยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวในปี	2558	ธนาคารธนชาตจึงมุ่งเน้นการบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพ	 และเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ	 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการด�าเนินงานปกติปรับตัว 

ลดลงถงึร้อยละ	10.47	จากปีทีผ่่านมา	ประกอบกบัสนิเชือ่ด้อยคณุภาพในงบการเงนิรวมของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยลดลง	11,080	ล้านบาท 

จากสิน้ปีทีผ่่านมา	ส่งผลให้สดัส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL	Ratio)	ลดลงจากปีทีผ่่านมาคงเหลอืร้อยละ	2.84	นอกจากนี	้อตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้ญู 

และหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	119.42

	 ส�าหรบังบเฉพาะธนาคาร	ธนาคารธนชาตมสีดัส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL	Ratio)	ลดลงจากปีทีผ่่านมา	เป็นร้อยละ	2.20	และอตัราส่วน

ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	127.41	ด้านเงินกองทุน	อัตราส่วนเงิน

กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารธนชาตเท่ากับร้อยละ	17.92	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี	2557	ที่ร้อยละ	15.83

	 สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยในปี	2558	เปรียบเทียบกับปี	2557	เป็นดังนี้

	 •	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.44	 จากการบริหารต้นทุนเงินฝาก	 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	 Spread)	 

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	2.84

	 •	 รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.83	สาเหตหุลกัมาจากความสามารถในการขายเงนิลงทนุ	และรายได้จากการรบัประกนัภยั 

สุทธิจากธนชาตประกันภัย

	 •	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.30	จากการตั้งประมาณการหนี้สินของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ

ในไตรมาส	1	ปี	2558

	 •	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจากการด�าเนินงานปกติ	ลดลงร้อยละ	10.47	จากการบริหารคุณภาพหนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

	 •	 ก�าไรสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	8.27	จากฐานรายได้ทีเ่พิม่ขึน้	ประกอบกบัการปรบัตวัลดลงของค่าใช้จ่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู

จากการด�าเนินงานปกติ

	 •	 สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง	11,080	ล้านบาท	และสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL	Ratio)	ลดลงจากปีที่ผ่านมาคงเหลือร้อยละ	

2.84	ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	119.42

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	 เงินให้สินเชื่อ

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินน�าส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ	และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

48,217

1,580

73

3,761

19,474

23,329

20,536

12,832

957

3,405

3,336

6

27,681

52,445

1,894

238

4,106

20,320

25,887

24,884

16,224

1,092

3,556

4,003

9

27,561

 (4,228)

 

	 (314)

	 (165)

	 (345)

	 (846)	

	(2,558)

 

( 4,348)

	(3,392)

	 (135)

	 (151)

	 (667)

	 (3)

 

 120

 (8.06) 

 

	 (16.58)

	 (69.33)

	 (8.40)

	 (4.16)

	 (9.88)

 

 (17.47)

 

	 (20.91)

	 (12.36)

	 (4.25)

	 (16.66)

	 (33.33)

 

 0.44



038           รายงานประจำาปี 2558

 ในปี	2558	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมรีายได้ดอกเบีย้สทุธจิ�านวน	27,681	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จ�านวน	120	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	0.44	

จากปีก่อน

	 •	 รายได้ดอกเบีย้ลดลง	4,228	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	8.06	เนือ่งจากปรมิาณสนิเชือ่ทีล่ดลง	ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดรายได้	(Yield	on	Earning	Assets)	ลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด	

	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง	 4,348	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 17.47	 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนเงินฝากตามกลยุทธ์การบริหาร 

สภาพคล่องของธนาคารธนชาต	ประกอบกับผลกระทบการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน

	 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	2.84	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ	2.68	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยในปี	2558	มีจ�านวน	12,200	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	450	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.83	

จากปีที่ผ่านมา	โดยสาเหตุหลักมาจากก�าไรจากการขายเงินลงทุน	และรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ

	 •	 รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ	มจี�านวน	5,475	ลา้นบาท	ลดลง	452	ลา้นบาท	หรอืร้อยละ	7.63	เป็นผลจากรายได้คา่นายหนา้ 

ธุรกิจหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่น	ๆ

	 •	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นมีจ�านวน	6,725	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	902	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.49	จากปีที่ผ่านมา	โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากก�าไรจากเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น	764	ล้านบาท	หรือร้อยละ	99.35	ประกอบกับรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิที่เพิ่มขึ้น	461	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	22.05

	 ด้วยสาเหตุดังกล่าว	 อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 (Non-interest	 Income	 Ratio)	 ในปี	 2558	 

เท่ากับร้อยละ	30.59	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	29.89	หากพิจารณาอัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์เฉลี่ย	(Non-interest	Income	

to	Average	Assets)	อยู่ที่ร้อยละ	1.26	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ	1.17

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ย	 2.00	 1.94	 1.58	 1.50	 1.50	 2.06	 1.63

อัตราผลตอบแทน	 5.48	 5.50	 5.47	 5.31	 5.16	 5.57	 5.36

ต้นทุนทางการเงิน	 2.83	 2.76	 2.61	 2.43	 2.29	 2.89	 2.52

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 2.65	 2.74	 2.86	 2.88	 2.87	 2.68	 2.84

 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 2557 2558

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2558 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2557

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น

	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ

	 รายได้เงินปันผล

	 รายได้อื่น	ๆ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

5,475

658

1,533

169

265

2,552

295

1,253

6,725

12,200

5,927

859

769

152

240

2,091

305

1,407

5,823

11,750

 (452)

	 (201)

	 764

	 17

	 25

	 461

	 (10)

	 (154)

 902

 

 450

 (7.63)

	 (23.40)

	 99.35

	 11.18

	 10.42

	 22.05

	 (3.28)

	 (10.95)

 15.49

 3.83

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

2558

2558

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

ร้อยละ

2557

2557

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

สำาหรับปี

สำาหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่	และอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู	และขาดทนุจากการปรบัโครงสร้างหนี้

	 จากการด�าเนนิงานปกติ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ส่วนเพิ่ม

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

Credit	Cost	(ร้อยละ)

Credit	Cost	(ไม่รวมส�ารองส่วนเพิ่ม)	(ร้อยละ)

10,952

2,970

837

44

5,161

19,964

6,376

2,216

8,592

1.13

0.84

10,780

2,928

849

43

4,915

19,515

7,122

-

7,122

0.89

0.89

	 172

	 42

	 (12)

	 1

	 246

 449

	 (746)

	 2,216

 

 1,470

 

	 0.24

	 (0.05)

	 1.60

	 1.43

	 (1.41)

	 2.33

	 5.01

 2.30

 

	 (10.47)

	 -

 

 20.64

 

	 26.75

	 (5.94)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ 	ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยส�าหรับปี	2558	มีจ�านวน	19,964	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	449	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	2.30	จากปีก่อน	ปัจจัยหลักมีดังนี้

	 •	 ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น	172	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.60	ตามการปรับเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนพนักงานประจ�าปี

	 •	 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น	246	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.01	โดยส่วนใหญ่มาจากการตั้งประมาณการหนี้สินของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จากคดีความ

	 ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	50.06	

เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีทีผ่่านมา	ทีร้่อยละ	49.64	และอตัราส่วนต้นทนุต่อสนิทรพัย์เฉลีย่	(Operating	Expenses	to	Average	Assets)	อยูท่ีร้่อยละ 

2.06	ในปี	2558	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	1.94	ในปีก่อน	โดยสาเหตหุลกัมาจากการตัง้ประมาณการหนีส้นิของความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากคดคีวาม	

หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว	Cost	to	Income	Ratio	ในปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	49.40	ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา

 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

	 ส�าหรับปี	 2558	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากการด�าเนินงานปกติจ�านวน	 6,376	 ล้านบาท	 

ลดลง	 746	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 10.47	 จากปีก่อน	และมี	Credit	Cost	 อยู่ที่ร้อยละ	 0.84	ลดลงจากร้อยละ	 0.89	 ในปีก่อน	นอกจากนั้น	 

ธนาคารธนชาตมีการตั้งส�ารองส่วนเพิ่ม	จ�านวน	2,216	ล้านบาท	เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและหลักเกณฑ์ของทางการ	ประกอบกับ 

สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL	 Ratio)	 ที่ลดลง	 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญ	 และหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	

Ratio)	ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีสาระส�าคัญจากสิ้นปีที่ผ่านมา	ตามรายละเอียดในหัวข้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ
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ภาษีเงินได้

	 ส�าหรับปี	 2558	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ต�่ากว่าปกติ	 เนื่องจากธนาคารธนชาตไม่มีภาระภาษีเงินได ้

ซึง่เป็นผลจากผลขาดทนุทางภาษจีากการช�าระบญัชขีองบรษิทั	สคบิ	จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่เสรจ็สิน้ในไตรมาส	2	ในขณะทีง่บการเงนิของบรษิทัย่อย 

ยังคงมีภาระภาษีอยู่ตามปกติ

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	ธนาคารธนชาตมผีลขาดทนุทางภาษจีากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยซึง่ได้ช�าระบญัชเีสรจ็สิน้แล้ว	คงเหลอืจ�านวน	

25,326	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีจ�านวน	5,065	ล้านบาท	จากฐานอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ	20

สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีจ�านวน	980,972	ล้านบาท	ลดลง	27,918	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	2.77	จากสิ้นปี	2557	โดยมีรายละเอียดส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	ดังนี้

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 มีจ�านวน	 57,583	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 7,850	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

12.00	จากการบริหารสภาพคล่อง

	 •	 เงินลงทุนสุทธิ	 มีจ�านวน	 171,782	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 22,173	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 14.82	 ส่วนใหญ่เป็น 

การบริหารสินทรัพย์ทางการเงินตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ

	 •	 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 มีจ�านวน	 714,124	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 41,025	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.43	 

ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ	ซึ่งลดลงร้อยละ	8.57	ตามภาวะตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัว	โดยธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการบริหาร

จัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพให้ปรับตัวลดลง	 และเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ	 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจ 

และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	68	ต่อ	32

	 •	 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	มีจ�านวน	4,093	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	2,414	ล้านบาท	หรือร้อยละ	37.10	จากการบริหาร

จัดการทรัพย์สินรอการขายของธนาคารธนชาตอย่างมีประสิทธิภาพ

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 

2558
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวาคม 

2557

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการ

	 ปรับโครงสร้างหนี้

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

 

	 13,337

	 57,583

	 171,782

	 714,124

 

	 (25,680)

	 4,093

	 8,005

	 20,954

	 16,774

 980,972

	 16,605

	 65,433

	 149,609

	 755,149

 

	 (27,800)

	 6,507

	 7,934

	 21,368

	 14,085

 1,008,890

 

	 (3,268)

	 (7,850)

	 22,173

	(41,025)

 

	 2,120

	 (2,414)

	 71

	 (414)

	 2,689

 (27,918)

 

	 (19.68)

	 (12.00)

	 14.82

	 (5.43)

	 7.63

	 (37.10)

	 0.89

	 (1.94)

	 19.09

 (2.77)
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	 หนี้สินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีจ�านวน	863,281	ล้านบาท	ลดลง	39,445	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	4.37	จากสิ้นปี	2557	โดยมีรายการส�าคัญ	ดังนี้

	 •	 เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	มีจ�านวน	741,145	ล้านบาท	ลดลง	46,045	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.85	จากสิ้นปีก่อน 

โดยเป็นการปรบัโครงสร้างเงนิฝากและการบรหิารต้นทนุทางการเงนิให้เป็นไปตามกลยทุธ์การบรหิารสภาพคล่อง	และจากการไถ่ถอนหุน้กูด้้อยสทิธิ 

Hybrid	Tier	1	จ�านวน	7,130	ล้านบาท

 

	 	 สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์	 (CASA)	ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ	 40.14	 เพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	35.76

	 ส่วนของเจ้าของรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	มจี�านวน	117,691	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	11,527	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	10.86	จากสิน้ปี	2557 

โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต	จ�านวน	116,226	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 11,249	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.72	ส่วนใหญ่มาจาก 

การที่ธนาคารธนชาตได้รับช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นจ�านวน	 5,512	 ล้านบาท	 เพื่อเป็นการทดแทนการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 

Hybrid	Tier	1	และจากการเพิม่ขึน้ของก�าไรจากการด�าเนนิงานของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยในปี	2558	จ�านวน	10,743	ล้านบาท	ในขณะที ่

ธนาคารธนชาตมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	3,815	ล้านบาท	ในระหว่างปี

	 •	 ส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ	จ�านวน	1,465	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	278	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	23.42	เป็นผลกระทบจากผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทย่อย

 

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 

2558
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวาคม 

2557

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

669,504

85,688

2,202

71,641

3,294

4,793

26,159

863,281

116,226

1,465

980,972

696,992

80,270

1,655

90,198

2,800

4,698

26,113

902,726

104,977

1,187

1,008,890

	 (27,488)

	 5,418

	 547

	 (18,557)

	 494

	 95

	 46

 (39,445)

 11,249

	 278

 (27,918)

	 (3.94)

	 6.75

	 33.05

	 (20.57)

	 17.64

	 2.02

	 0.18

 (4.37)

 10.72

	 23.42

 (2.77)
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การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	ธนาคารธนชาตมเีงนิกองทนุรวมทัง้สิน้	122,242	ล้านบาท	แบ่งออกได้เป็นเงนิกองทนุชัน้ที	่1	จ�านวน	82,124	

ล้านบาท	และเงนิกองทนุชัน้ที	่2	จ�านวน	40,118	ล้านบาท	โดยมอีตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งเท่ากบัร้อยละ	17.92	เพิม่ขึน้จากสิน้ปี	2557 

ที่ร้อยละ	15.83	โดยแบ่งเป็น	เงินกองทุนชั้นที่	1	เท่ากับร้อยละ	12.04	และเงินกองทุนชั้นที่	2	เท่ากับร้อยละ	5.88	โดยเงินกองทุนของธนาคาร

ธนชาตเพิ่มขึ้นจากการรวมก�าไรจากการด�าเนินงานส�าหรับงวด	6	เดือนแรกปี	2558

	 อย่างไรกต็าม	อตัราส่วนเงนิกองทนุของธนาคารธนชาตยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุ

ต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือ	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	8.50	โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	ดังนี้

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)

 

	 แม้ว่าภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกจิยงัคงซบเซา	และแนวโน้มสนิเชือ่ด้อยคณุภาพในอตุสาหกรรมมทีศิทางทีเ่พิม่สงูขึน้	ธนาคารธนชาต

และบริษัทย่อยได้วางแผนบรหิารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	ท�าให้เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง	

โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตมีจ�านวน	21,681	ล้านบาท	ลดลง	11,080	 

ล้านบาท	หรอืร้อยละ	33.82	จากสิน้ปีก่อน	ส่งผลให้อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีร้วม	(NPL	Ratio)	ของธนาคาร

ธนชาตและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ	2.84	ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	4.09	และเมื่อพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต	สินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง	

6,609	ล้านบาท	จากสิ้นปีก่อน	และ	NPL	Ratio	ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ร้อยละ	2.20	ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	2.97

	 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2558	อยู่ที่ร้อยละ	119.42	เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม	2557	ที่ร้อยละ	85.52	ในขณะที่ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีส�ารอง

ส่วนเกินตามเกณฑ์	ธปท.	จ�านวน	9,641	ล้านบาท	และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	

ณ	วนัที่	31	ธันวาคม	2558	อยู่ที่ร้อยละ	159.33	เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม	2557	ที่ร้อยละ	133.38	และเมื่อพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต 

Coverage	Ratio	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	อยู่ที่ร้อยละ	127.41	เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม	2557	ที่ร้อยละ	90.64	ในขณะที่ธนาคารธนชาต 

มีส�ารองส่วนเกินตามเกณฑ์	 ธปท.	 จ�านวน	 8,522	 ล้านบาท	 และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	 ธปท.	 อยู่ที่ร้อยละ	 171.94	 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนธันวาคม	2557	ที่ร้อยละ	138.16

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 255831 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยธนาคารธนชาต

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(ล้านบาท)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด*	(ล้านบาท)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL-gross)	

	 ต่อเงนิให้สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL-net)	

	 ต่อเงนิให้สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

อตัราส่วนส�ารองต่อส�ารองพงึกนัตามเกณฑ์	ธปท.	(ร้อยละ)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่

	 ด้อยคณุภาพ	(ร้อยละ)

15,986

20,367

2.20

1.15

171.94

127.41

22,595

20,480

2.97

1.61

138.16

90.64

21,681

25,893

2.84

1.26

159.33

119.42

32,761

28,017

4.09

2.02

133.38

85.52

หมายเหต	ุ *	รวมค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

 

	 บล.	ธนชาต	มีส่วนแบ่งการตลาดของการซื้อขายหลักทรัพย์ปี	2558	เท่ากับร้อยละ	4.07	โดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันผ่าน	บล.	ธนชาต 

ส�าหรับปี	 2558	 เท่ากับ	 3,275	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2557	ที่เท่ากับ	 3,745	 ล้านบาท	ทั้งนี้	 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ	บล.	 ธนชาต	 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมตลาดหลักทรัพย์	 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งเป็นลูกค้ารายย่อยร้อยละ	 64.48	 ลูกค้าสถาบัน 

ร้อยละ	22.45	และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ	13.07

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	เท่ากับ	488	ล้านบาท	ลดลง	73	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.00	เมื่อเทียบกับปีก่อน	 

โดยรายได้รวมเท่ากับ	1,886	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7.90	จากปีก่อน	รายได้หลักประกอบด้วย	รายได้ค่านายหน้าจ�านวน	1,438	ล้านบาท	ลดลง 

ร้อยละ	 8.62	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ	 219	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 17.25	 ส�าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมี

จ�านวน	31	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ	110	ล้านบาท	จากรายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและบริการรับที่ลดลง	ส�าหรับต้นทุนทางการเงิน 

และค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์มีจ�านวนเท่ากับ	246	ล้านบาท	ใกล้เคียงกับปีก่อน	โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายด�าเนินงานรวมเท่ากับ	1,061	ล้านบาท	

ลดลงร้อยละ	4.08	สอดคล้องกับรายได้รวมที่ลดลง

	 ณ	 วันที	่ 31	 ธันวาคม	 2558	 บล.	 ธนชาต	 มีอัตราการด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ	 63.59	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่า 

ที่	ก.ล.ต.	ได้ก�าหนดไว้	คือไม่ต�่ากว่าร้อยละ	7.00	ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บลจ.	ธนชาต	มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม	(Asset	under	Management)	จ�านวน	166,354	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	2,226	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1.36	เป็นการเพิ่มขึ้นจากกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมตลาดเงินจ�านวน	3,387	

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.68	 ส�าหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารแบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนรวม	 ร้อยละ	 84.72	 กองทุนส่วนบุคคล	 

ร้อยละ	7.72	และกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	ร้อยละ	7.56	โดย	ณ	สิน้เดอืนธนัวาคม	2558	ในธรุกจิกองทนุรวม	บลจ.	ธนชาต	มส่ีวนแบ่งทางการตลาด 

เป็นอันดับ	9	คิดเป็นร้อยละ	3.49	ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ	10	คิดเป็นร้อยละ	2.17	และธุรกิจกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ	13	คิดเป็นร้อยละ	1.42

	 ส่วนผลการด�าเนนิงานของปี	2558	บลจ.	ธนชาต	มกี�าไรสทุธ	ิจ�านวน	320	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	30	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	10.34	จากปี	2557 

โดยมีสาเหตุจากรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)

	 ธนชาตประกันภัยมีผลก�าไรสุทธิส�าหรับปี	 2558	 จ�านวน	 1,117	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2557	 จ�านวน	 70	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	 6.68	 เป็นผลจากเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ้นจาก	 5,895	 ล้านบาท	 ในปี	 2557	 เป็น	 6,088	 ล้านบาท	 ในปี	 2558	 หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	 3.27	 และเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยรถยนต์	 อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน 

เพิ่มขึ้นจาก	 414	 ล้านบาท	 ในปี	 2557	 เป็น	 541	 ล้านบาท	 ในปี	 2558	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 30.67	 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 

เป็นผลจากการลงทุนในพันธบัตร	หุ้นกู้	และหุ้นทุน

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่	1	 82,124	 12.04	 77,510	 10.70

เงินกองทุนทั้งหมด	 122,242	 17.92	 114,636	 15.83

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

	 ในปี	2558	บบส.	ทีเอส	ได้ด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

และขายหนีด้้อยคณุภาพตามนโยบายและแผนธรุกจิของกลุม่ธนชาต 

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บบส.	 ทีเอส	 

มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	 3,864	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	 2557	 จ�านวน	

3,785	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	49.48	เป็นผลจากการบริหารจัดการ

สนิเชือ่ด้อยคณุภาพและทรพัย์สนิรอการขายของ	บบส.	ทเีอส	ส�าหรบั

ผลประกอบการส�าหรับปี	2558	บบส.	ทีเอส	มีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน	

18	ล้านบาท	โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	525	ล้านบาท	รายได้

จากการขายสินทรัพย์รอการขายจ�านวน	173	ล้านบาท	รายได้ที่มิใช่

ดอกเบี้ยจ�านวน	 45	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยจ�านวน	 170	

ลา้นบาท	และมีการตั้งส�ารองลูกหนีส้นิเชือ่	ทรพัย์สนิรอการขาย	และ

ขาดทุนจากการขายหนี้จ�านวน	 563	 ล้านบาท	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ผลประกอบการของปี	2557	ซึ่งมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน	320	ล้านบาท	

บบส.	ทีเอส	มีผลก�าไรสุทธิลดลงจ�านวน	338	ล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	

ในปี	2558	บบส.	ทีเอส	สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้รวมทั้งสิ้น

จ�านวน	68	ราย	มีรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จ�านวน	514	

ล้านบาท

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ราชธานีลิสซิ่งยังคงมีโครงสร้าง

ทางการเงินที่แข็งแกร่ง	โดยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	29,505	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	1,640	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.89	และ 

มีสินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

จ�านวน	28,920	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จ�านวน	1,895	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	

7.01	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	98.02	ของสินทรัพย์รวม	ในขณะที่หนี้สินรวม	 

และส่วนของผู้ถือหุ้นของราชธานีลิสซิ่งมีจ�านวน	 24,940	 ล้านบาท	

และ	4,564	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2558	มจี�านวน	749	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อนจ�านวน	45	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.33	โดยรายได้รวมส�าหรับ

ปี	2558	จ�านวน	2,782	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	28	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 1.02	มาจากการที่ราชธานีลิสซิ่งยังคงรักษาส่วนแบ่งสินเชื่อ 

ในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจ�านวน	

1,016	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 56	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	

5.18	จากการจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ลดลง	เพื่อรองรับการปล่อยของ

สินเชื่อในช่วงระหว่างปี	2558	ทั้งนี้	ราชธานีลิสซิ่งมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ

และหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	412	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	20	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	 4.72	 จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังคง

ชะลอตัว	ส่งผลให้ลูกหนี้บางส่วนมีการช�าระเงินล่าช้าลง

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ประกันชีวิตนครหลวงไทย 

มีสินทรัพย์รวมจ�านวน	 11,052	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปี	 2557	 

จ�านวน	243	ล้านบาทหรือร้อยละ	2.15

	 ประกันชีวิตนครหลวงไทยมีผลขาดทุนสุทธิส�าหรับปี	 2558	

จ�านวน	121	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับก�าไรสุทธิจ�านวน	203	ล้านบาท 

ในปี	 2557	 โดยปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 

ที่ปรับลดลงจากสิ้นปี	 2557	 ท�าให้ก�าไรจากเงินลงทุนและการปรับ

มลูค่ายตุธิรรมลดลงจากสิน้ปี	2557	จ�านวน	549	ล้านบาท	หรอืร้อยละ 

86.85	 และอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย	

(Zero	 Coupon	 Yield)	 ที่ใช้ค�านวณเงินส�ารองประกันชีวิตแบบ	

GPV	ที่ปรับลดลงจากสิ้นปี	2557	ท�าให้เงินส�ารองประกันชีวิตลดลง 

จากสิ้นปี	2557	จ�านวน	141	ล้านบาท	หรือร้อยละ	35.22

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บบส.	เอน็เอฟเอส	มสีนิทรพัย์รวม

จ�านวน	1,635	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	175	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	9.67

	 บบส.	เอ็นเอฟเอส	มีก�าไรสุทธิ	ส�าหรับปี	2558	มีจ�านวน	50	 

ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	 จ�านวน	 8	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 13.79	 

ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จ�านวน	 62	 

ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	20	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	24.39	ก�าไรจากการขาย 

ทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	55	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	25	ล้านบาท	 

หรอืร้อยละ	83.33	จากภาวะตลาดทีไ่ม่เอือ้อ�านวย	มกีารโอนกลบัหนีส้ญู 

และหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	 9	 ล้านบาท	 และมีค่าใช้จ่ายในปี	 2558	

จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน	36	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

จ�านวน	38	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	 ในวันที่	 30	มิถุนายน	2558	บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 ได้ม ี

มติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม	 1,000	 ล้านบาท	 เป็น	 700	 ล้านบาท	 

โดยการลดจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน	 30	 

ล้านหุ้น	คิดเป็นมูลค่า	300	ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	บบส.	แม๊กซ์	 มีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	812	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	73	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	9.88

	 บบส.	แม๊กซ์	มกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2558	จ�านวน	69	ล้านบาท	

ลดลงจากปี	2557	จ�านวน	61	ล้านบาท	หรือร้อยละ	46.92	ส่วนใหญ่

เกิดจาก	บบส.	แม๊กซ์	มีรายได้จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จ�านวน	

106	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน	23	ล้านบาท	หรือร้อยละ	27.71	และ

ก�าไรจากการขายทรพัย์สนิรอการขายจ�านวน	7	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	

95	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	93.14	จากภาวะตลาดทีไ่ม่เอือ้อ�านวย	และมี 

ค่าใช้จ่ายในปี	2558	จากค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ�านวน	27	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ 

จ�านวน	25	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	100	และค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน 

จ�านวน	15	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	2	ล้านบาทหรือร้อยละ	11.76



045บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตจัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น	 2	 กลุ่ม		 

1)	ธรุกจิทางการเงนิ	ซึง่ประกอบด้วย	ธรุกจิธนาคารพาณชิย์	ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	ธรุกจิหลกัทรพัย์	ธรุกจิประกนั	ธรุกจิให้เช่าซือ้	และธรุกจิลสีซิง่ 

2)	ธุรกิจสนับสนุน	ซึ่งประกอบด้วย	ธุรกิจโบรกเกอร์	ธุรกิจบริการ	และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม	โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลัก	จึงถือได้ว่า 

เป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร	 โดยแยกธุรกิจและการด�าเนินงานอย่างชัดเจน	 และด�าเนินธุรกิจอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 

ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาตเป็นหลัก	โดยสามารถ

กล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัทได้	ดังนี้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

ก) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้แก่

 1.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจการลงทุน	(Holding	Company)	โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ธนชาต

 2.	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์	และธุรกิจอื่นที่	ธปท.	อนุญาต	ได้แก่	การเป็นนายหน้าประกัน

วินาศภัย	การเป็นนายหน้าประกันชีวิต	และธุรกิจหลักทรัพย์	ได้แก่	การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	การค้าหลักทรัพย์	และการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	 การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล	 การค้าและจัดจ�าหน่าย

หลกัทรพัย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี้	การให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์	และการเป็นผูค้้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทองค�า

 3.	 บรษิทั	หลกัทรพัย์	ธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์	แบบ	ก	(Full	License)	ได้แก่	การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

(ในประเทศและต่างประเทศ)	การจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์	การเป็นทีป่รกึษาทางการลงทนุ	กจิการยมืและให้ยมืหลกัทรพัย์	การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	 และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

แบบ	ส-1	(Full	Services)	ได้แก่	การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

 4.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 ธนชาต	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	 ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล	 และกองทุน 

ส�ารองเลี้ยงชีพ	และประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน

 5.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านประกันวินาศภัย	ได้แก่	การประกันอัคคีภัย	การประกันภัย

รถยนต์	การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

 6.	 บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล	ประกันชีวิตกลุ่ม	

ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน	ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และองค์กรทั่วไป

 7.	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ	โดยปัจจุบันไม่มีธุรกิจใหม่คงเหลือเฉพาะสัญญาเช่าซื้อเดิมเท่านั้น

 8.	 บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ	และสินเชื่อเพื่อเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์

ทัง้ใหม่และเก่า	โดยเฉพาะรถยนต์เพือ่การพาณชิย์	ได้แก่	รถกระบะ	รถแทก็ซี	่รถหวัลาก	และรถบรรทกุขนาดใหญ่	เป็นต้น	และประเภทรถยนต์นัง่ 

ส่วนบุคคล

 9.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์	โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์

ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

 10.	 บรษิทับรหิารสนิทรพัย์	แม๊กซ์	จ�ากดั	ได้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ

ของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

 11.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	 จ�ากัด	 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์	 โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก 

ธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร

 12.	 บริษัท	 เนชั่นแนล	 ลีซซิ่ง	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง	 โดยไม่ได้ท�าธุรกรรมกับนิติบุคคลภายนอก 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้แก่

 1.	 บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	 

ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ

 2.	 บรษิทั	ธนชาต	เทรนนิง่	แอนด์	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั 

ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธนชาต

 3.	 บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจในการ

เป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัและนายหน้าประกนัชวีติ	โดยแนะน�าหรอื

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันวินาศภัย	และบริษัทประกันชีวิต 

ในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนชาต	และของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	และ

บรษิทัประกนัชวีติอืน่	ๆ 	ให้กบัลกูค้าของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนชาต 

และบุคคลทั่วไป	 รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

ประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย

 4.	 บริษัท	 สคิบ	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจด้านงาน

บริการต่าง	ๆ	ให้แก่บริษัทในกลุ่มธนชาต	เช่น	บริการท�าความสะอาด	

รักษาความปลอดภัย	รับ-ส่งเอกสาร	เป็นต้น

ความเป ็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ 

ที่สำาคัญ

	 บรษิทัฯ	ได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธรุกจิ

ประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี	2517	ในชื่อ	บริษัท	ลีกวงมิ้ง	

ทรัสต์	จ�ากัด	ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ธนชาติ	

จ�ากดั	ในปี	2523	โดยมุง่เน้นธรุกจิเงนิทนุและบรกิารทางการเงนิอืน่	ๆ  

อย่างครบวงจรผ่านทางบรษิทัในกลุม่	ซึง่ต่อมาในปี	2540	ได้แยกธรุกจิ

หลักทรัพย์ออกจากบริษัทฯ	ไปด�าเนินธุรกิจในนาม	“บริษัทหลักทรัพย์	

ธนชาต	ิจ�ากดั”	ตามนโยบายของทางการ	และบรษิทัฯ	ได้เปลีย่นชือ่เป็น 

“บริษัทเงินทุน	ธนชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)”

การดำาเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบ (One  

Presence)

	 ในปี	 2548	 บริษัทฯ	 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

โดยผ่านทาง	 ธปท.	 ให้ด�าเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจ

ของกลุม่ธนชาต	ตามนโยบายสถาบนัการเงนิ	1	รปูแบบของกระทรวง

การคลัง	โดยได้ท�าการโอนธุรกรรมเงินฝากและสินเชื่อไปยังธนาคาร

ธนชาตซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม	ส่งผลให้ธนาคารธนชาตเป็นเพียงบริษัท

แห่งเดียวในกลุ่มธนชาตที่ด�าเนินธุรกิจสถาบันการเงิน	 โดยบริษัทฯ	 

ได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง 

ในปี	 2549	 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ	 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทเงินทุน 

เป็นบริษัทโฮลดิ้ง	 (Holding	 Company)	 พร้อมทั้งได้จดทะเบียน

เปลี่ยนชื่อเป็น	“บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)”

การจัดตั้งกลุ ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ตามเกณฑ์การกำากับ 

แบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)

	 จากทีส่ถาบนัการเงนิมลีกัษณะการด�าเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย	

ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ ่มธุรกิจทางการเงินมากขึ้น	 เพื่อเพิ่ม 

ความยดืหยุน่และตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ธปท.	ได้ประกาศ

หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม	 (Consolidated	Supervision)	 

เพื่อเป็นการพัฒนาการก�ากับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยื่นค�าขอ

จดัตัง้กลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	โดย	ธปท.	ได้อนญุาตการจดัตัง้กลุม่ธรุกจิ

ทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม	 เมื่อวันที่	 21	

ธันวาคม	 2549	 มีบริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของบริษัทในกลุ่มธนชาต 

ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม	 ซึ่งต่อมา 

ในปี	2550	กลุม่ธนชาตได้ประกาศแผนปรบัโครงสร้างการถอืหุน้บรษิทั

ในกลุ่ม	 โดยให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

ทางการเงินในกลุ่มธนชาตแทนบริษัทฯ

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียเข ้าร ่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

กลุ่มธนชาต

	 สโกเทียแบงก ์ ได ้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตและ 

การแข่งขนัของธนาคารธนชาต	และบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิทางการเงนิ 

กับทีมบริหารมืออาชีพของกลุ ่มธนชาต	 จึงได้จัดท�าข้อตกลงกับ

บริษัทฯ	 เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นด�าเนินธุรกิจในธนาคารธนชาตภายใต้

ความเห็นชอบจาก	 ธปท.	 โดยในปี	 2550	 สโกเทียแบงก์ได้เข้าเป็น 

ผู้ถือหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ	 24.98	 ของจ�านวนหุ้น 

ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	และต่อมาในปี	2552	ได้ซือ้หุน้ธนาคารธนชาต 

จากบรษิทัฯ	เพิม่เตมิ	จนเป็นผูถ้อืหุน้ในธนาคารธนชาต	คดิเป็นร้อยละ 

49.00	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 และบริษัทฯ	 ถือหุ้น

ในธนาคารธนชาต	ณ	ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ	50.92	ของจ�านวนหุ้น 

ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสโกเทียแบงก์ 

ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด�าเนินกิจการและการส่งผู้แทนที่มี

ประสบการณ์ในด้านต่าง	 ๆ	 มาร่วมเป็นผู้บริหารในธนาคารธนชาต	 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจและการแข่งขันให้กับ

ธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก	 โดยต่อมาสโกเทียแบงก์ได้เปลี่ยนให้	

Scotia	Netherlands	Holding	B.V.	(บรษิทัในกลุม่ของสโกเทยีแบงก์)	

เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาตแทน	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2554

การเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด

ของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต

	 ด้วยกลุ่มธนชาต	 ได้เล็งเห็นความลงตัวของการรวมกิจการ 

กบัธนาคารนครหลวงไทย	ทัง้ในด้านทรพัยากรบคุคล	ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ช่องทางจ�าหน่ายและการบริการ	 และการผสมผสาน 

ที่ลงตัวของสินทรัพย์	ในต้นปี	2553	ธนาคารธนชาตจึงได้เข้าประมูล

ซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน	 (“กองทุนฟื้นฟูฯ”)	 ในจ�านวนที่กองทุนฟื้นฟูฯ	 

ถืออยู ่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	 47.58	 และเป็นผู ้ชนะการประมูล 
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ดังกล่าว	 โดยธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจาก	 ธปท.	 ในการถือหุ้น

ธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	(ร้อยละ	100)	

ซึ่งต่อมา	 ธนาคารธนชาตได้ท�าการซื้อหุ ้นธนาคารนครหลวงไทย 

จากกองทุนฟื้นฟูฯ	 พร้อมท�าการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร

นครหลวงไทยจากผูถ้อืหุน้รายอืน่	จนท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถ้อืหุน้

ธนาคารนครหลวงไทยคดิเป็นร้อยละ	99.95	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด	 และ	 ตลท.	 ได้ประกาศให้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย

ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน	ตลท.	โดยสมัครใจ	ตั้งแต่

วันที่	13	ธันวาคม	2553

	 ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย	 ได้ร่วมกัน 

เสนอโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่

ธนาคารธนชาต	 ซึ่ง	 ธปท.	 ได้ประกาศให้ความเห็นชอบโครงการ 

ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 10	 มีนาคม	 2554	 อันเป็น 

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่	 2	 

ที่	 ธปท.	 ประกาศ	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน	 หลังจากนั้น

ธนาคารนครหลวงไทยได้ท�าการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคาร 

ธนชาต	 พร ้อมหยุดการประกอบธุ รกิ จทั้ งหมดตั้ งแต ่ วันที่	 

1	 ตุลาคม	 2554	 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน	 2554	 

ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้น 

รายย่อยทุกราย	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นได้ก่อนที่จะท�าการเลิกบริษัท	 

โดยมีผู ้ถือหุ ้นจ�านวนหนึ่งได้เสนอขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ให้กับธนาคารธนชาต	 ท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร

นครหลวงไทย	 รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	 99.98	 ของหุ้นที่จ�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด	 หลังจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติเปลี่ยน

ชื่อบริษัทเป็น	 “บริษัท	 สคิบ	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 และเลิกบริษัท	 

เมือ่เดอืนธนัวาคม	2554	และได้ท�าการจดทะเบยีนเสรจ็การช�าระบญัชี	 

เมื่อวันที่	20	เมษายน	2558

เหตุการณ์ส�าคัญในปี	2558

 

•	 วันที่	2	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

2558	 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

ของบรษิทัฯ	ในอตัราหุน้ละ	1.00	บาท	คดิเป็นเงนิจ�านวน	

1,206	ล้านบาท	การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้	เมื่อรวมกับ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	0.60	บาท	

หรือจ�านวน	 724	 ล้านบาท	 รวมเป็นจ�านวนเงินปันผล 

ที่จ่ายทั้งสิ้น	 หุ้นละ	 1.60	 บาท	 เป็นจ�านวนเงิน	 1,930	

ล้านบาท

•	 เมื่อวันที่	 2	 เมษายน	 2558	 ธนาคารธนชาตได้ท�าการ

ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ชนิดระบุชื่อ	ไม่มีประกัน	ก่อนครบ

ก�าหนดจ�านวน	6,000	ล้านบาท	ซึง่จะครบก�าหนดไถ่ถอน 

ปี	2563	และในวนัที	่11	พฤษภาคม	2558	ได้ท�าการไถ่ถอน

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	 ชนิดระบุชื่อ	 ไม่มีประกัน	 ที่ครบก�าหนด 

ไถ่ถอนจ�านวน	 5,000	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 เพื่อทดแทน 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว	 ธนาคารธนชาตได้ท�าการออก

และเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน

ประเภทที่	 2	 ตามเกณฑ์	 Basel	 III	 ครั้งที่	 1/2558	 

ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	 2568	 ซึ่งผู ้ออกตราสารมีสิทธิ

ไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด	มลูค่ารวมทัง้สิน้	7,000	ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	 4.65	 ต่อปี	 โดยตราสาร 

ด้อยสิทธิดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ	 A	

จากบรษิทั	ทรสิเรทติง้	จ�ากดั	และได้รบัอนญุาตจาก	ธปท. 

ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่	 2	 ได้ทั้งจ�านวน	 ซึ่งเป็นการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินกองทุนของธนาคาร

ธนชาต

•	 เมือ่วนัที	่20	เมษายน	2558	บรษิทั	สคบิ	จ�ากดั	(มหาชน)	

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาตได้จดทะเบียน 

เสร็จสิ้นการช�าระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย ์แล ้ว	 

ซึ่งธนาคารธนชาตมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุน 

ในบริษัทย่อยดังกล่าวแต่ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุน

ทางบญัช	ีส่งผลให้ธนาคารธนชาตไม่มภีาระภาษใีนปี	2558 

ดังนั้น	 ธนาคารธนชาตจึงได้พิจารณาตั้งส�ารองส่วนเพิ่ม 

เพือ่เพิม่ความแขง็แกร่งให้ธนาคารธนชาต	ซึง่ไม่มผีลกระทบ 

ต่อก�าไรจากการด�าเนินงานปกติของกลุ่มธนชาต

•	 เมือ่วนัที	่21	กนัยายน	2558	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มมีติ 

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด	 6	 เดือนแรก 

ของปี	2558	ในอัตราหุ้นละ	0.70	บาท	แก่ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ	โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ระหว่างกาลในวันที่	 5	 ตุลาคม	 2558	 และปิดสมุด

ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที	่6	ตลุาคม	2558	มกี�าหนด

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่	16	ตุลาคม	2558

•	 ธนาคารธนชาต	ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของธนาคารธนชาตให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต

ตามสดัส่วนจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู	่(Rights	

Offering)	 ระหว่างวันที่	 28	 กันยายน	 2558	 -	 วันที่	

5	 ตุลาคม	 2558	 โดยธนาคารธนชาตได้รับช�าระเงิน 

ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นจ�านวน	 5,512	 ล้านบาท	

ท�าให้ธนาคารธนชาตมีทุนที่ช�าระแล้วรวมทั้งสิ้นจ�านวน	

60,649	 ล้านบาท	 และได้รับอนุญาตจาก	 ธปท.	 ในการ

นบัหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวเป็นเงนิกองทนุชัน้ที่	1	ของ

ธนาคารธนชาต	 การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการทดแทน 

การไถ่ถอนหุน้กูด้้อยสทิธทิีม่ลีกัษณะคล้ายทนุ	ทีไ่ม่สะสม

ดอกเบีย้จ่าย	และไม่ช�าระดอกเบีย้ในปีทีไ่ม่มผีลก�าไรของ

ธนาคารธนชาต	ครั้งที่	1/2553	(หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	Hybrid	

Tier	1)	จ�านวน	7,130	ล้านบาท	หลังหุ้นกู้ครบอายุ	5	ปี	

ในวันก�าหนดช�าระดอกเบี้ย	 เนื่องจาก	 ธนาคารธนชาต

ไม่สามารถนับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นเงินกองทุนชั้นที่	 1	ของ

ธนาคารธนชาตได้เต็มทั้งจ�านวนตามหลักเกณฑ์	 Basel	

III	ที่	ธปท.	ก�าหนด



048           รายงานประจำาปี 2558

รางวัลในปี	2558

 

•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้ท�า

ประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม	 โดยมีผลงานเด่น	 

คือ	โครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”	

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อการธ�ารงและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ความเป็นไทย	 ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย	 และการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจ�าวัน

•	 ธนาคารธนชาต	ได้รับรางวัล	Bank	of	America	Merrill 

Lynch	 จากการปฏิบัติการโอนเงินตราต่างประเทศ	 

ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน	ถูกต้องตามแบบฟอร์ม	(Format)	

การโอนเงนิระหว่างประเทศในลกัษณะ	Straight	Through	

Processing	 (STP)	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการโดยระบบ 

ทัง้กระบวนการโอนเงนิ	โดยรางวลัดงักล่าวจะมอบให้กบั 

ธนาคารที่มีการท�ารายการเงินโอนต ่างประเทศ 

ได้ครบถ้วนถูกต้องตามข้อมูลการโอนเงินของลูกค้า

ธนาคาร	 ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ 

โอนเงนิระหว่างประเทศ	โดยมอีตัราความครบถ้วนถกูต้อง 

มากกว่าร้อยละ	98.5	ซึง่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง 

จากการที่ไม่มีการด�าเนินการโดยพนักงานในการรับเงิน 

โอนต่างประเทศที่ประเทศปลายทางของผู้รับเงิน

•	 ธนาคารธนชาต	รบัรางวลั	The	Best	Mobile	Payments	

Program	 จากมาสเตอร์การ์ด	 ในงาน	 MasterCard	

Innovation	 Forum	2015	ที่ประเทศมาเลเซีย	 รางวัล

ดังกล่าว	 ธนาคารธนชาตได้รับจากการให้ความร่วมมือ 

และสนับสนุน	 ในการให้บริการบัตร	 WeCard	 by	 

TrueMoney	 ซึ่งเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงิน

ใบแรกของประเทศไทย	 ที่เป็นทั้งรูปแบบบัตรเสมือน	

(Virtual	Card)	สามารถใช้ช้อปปิ้งได้ ในร้านค้าออนไลน์	

และบตัรพลาสตกิ	(Physical	Card)	ทีส่ามารถใช้ซือ้ของ 

ตามร้านค้าทั่วไปที่รับบัตรมาสเตอร์การ์ด	 รางวัลนี้ 

ถือเป็นเครื่องการันตีความเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมธุรกิจ

การช�าระเงินออนไลน์ผ่านมือถือของธนาคารธนชาต

อย่างแท้จริง

•	 บล.	ธนชาต	ได้รับรางวัล	Top	3	Analysts	 for	2014	

the	Best	Analyst	Award	2	สาขา	ในการประกาศรางวลั	

IAA	 2014	Best	 Analyst	 Awards	 ซึ่งจัดโดยสมาคม

นักวิเคราะห์การลงทุน	เพื่อประกาศยกย่องนักวิเคราะห์

และทีมวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม	 โดยมีหลักเกณฑ์การ

พจิารณาจากผลโหวตของนกัลงทนุรายย่อยและนกัลงทนุ 

สถาบัน	 พร ้อมด ้วยเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ 

ของงานวิจัยอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการตัดสิน	 

นกัวเิคราะห์ของ	บล.	ธนชาต	ได้รบัรางวลั	2	สาขาส�าคญั	

ในประเภทนกัลงทนุสถาบนั	ได้แก่	คณุพมิพ์ผกา	นจิการณุ 

ในสาขานักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน	 และคุณสรัชดา	 

ศรทรง	ในสาขากลุม่ธรุกจิการเงนิ	รางวลัดงักล่าวนบัเป็น 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ	 บล.	 ธนชาต	 ที่การันตี 

คุณภาพของทีมนักวิเคราะห์และความเชื่อมั่นของ 

นักลงทุนได้เป็นอย่างดี

•	 บล.	ธนชาต	ได้รับรางวัลการประเมินของ	ตลท.	ให้เป็น 

บริษัทที่มีระบบและการก�ากับดูแลในระดับดีมาก	 

“ระดับ	 A”	 ต่อเนื่อง	 2	 ปีซ้อน	 เป็นเครื่องยืนยัน 

ความเชือ่มัน่ต่อลกูค้าว่าบรษิทัได้ให้บรกิาร	ให้ค�าแนะน�า

การลงทุนดูแลทรัพย์สินลูกค้า	ตลอดจนมีการปฏิบัติงาน

อย่างมคีณุภาพ	และมกีารก�ากบักจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง	

อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้กับอุตสาหกรรม 

หลักทรัพย์ในระยะยาว

•	 บลจ.	 ธนชาต	 คว้ารางวัลส�าคัญได้ถึง	 2	 รางวัล	 ได้แก่	

รางวัล	Best	Fund	House:	Domestic	Fixed	Income	

	 ที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม

ด้านตราสารหนี้	 และรางวัล	 Morningstar	 Awards	

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 ประเภทตราสารหนี้	 

ให้แก่กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	

(T-NFRMF)	 ทั้งนี้	 รางวัล	 Morningstar	 Thailand	

Fund	Awards	จัดขึ้นโดย	บริษัท	มอร์นิ่งสตาร์	รีเสิร์ช	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ	Morningstar, 

Inc.	(NASDAQ:	MORN)	บริษัทชั้นน�าของโลกทางด้าน

การให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน

ต่าง	ๆ	โดยใช้หลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลเพื่อความเป็น

มาตรฐานสากลเช่นเดยีวกนักบัหลกัเกณฑ์ที	่Morningstar 

ใช้ ในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก

•	 กองทนุ	T-TSARN	ของ	บลจ.	ธนชาต	ได้รบัรางวลักองทนุ

ตราสารหนีย้อดเยีย่มแห่งปีจากงาน	Money	&	Banking 

Awards	2015	จัดโดยวารสารการเงินการธนาคาร

•	 ธนชาตประกันภัย	 รับรางวัลด้านการบริหารงานดีเด่น	

“บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีม่กีารบรหิารงานดเีด่น	ต่อเนือ่ง

ถึง	3	ปีซ้อน”	โดยในปีนี้ได้อันดับที่	2	จากคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

รางวัลนี้	 ถือเป็นรางวัลส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่าธนชาต

ประกนัภยัเป็นองค์กรทีม่ศีกัยภาพ	ซึง่เกดิจากความร่วมมอื 

ของผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์

ผลงาน	 มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ	 ภายใต ้ 

หลักธรรมาภิบาล	 น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	

ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค



049บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ	 1)	 ร้อยละการถือหุ้นแสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 2)	 บริษัทฯ	มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่

Scotia Netherlands

Holding B.V.

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ธุรกิจลีสซิ่ง

48.99%

50.96% 100.00% 83.44% 51.00%

100.00%

100.00%

100.00%

65.18%

75.00%

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย

จำากัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

เอ็น เอฟ เอส จำากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

แม๊กซ์ จำากัด

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

100.00%

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำากัด

100.00%

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

100.00%

บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำากัด

100.00%

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำากัด

100.00%100.00%
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นโยบายและกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต

	 ในปี	2559	กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดกลยุทธ์องค์กร	โดยมุ่งเน้น 

การด�าเนนิธรุกจิภายใต้กลุม่ธรุกจิการเงนิครบวงจร	ทีพ่ร้อมด้วยผลติภณัฑ์ 

และบรกิารทีห่ลากหลายและมคีณุภาพ	เพือ่เตมิเตม็ทกุความต้องการ

ทางการเงินของลูกค้า	ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ได้ก�าหนดไว้	คือ

 “เป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงิน 

ที่ครบและครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและค�าแนะน�าที่เป็นเลิศ”

	 โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าว	ได้ถูกสร้างขึ้นจาก	3	แนวคิดหลัก	คือ	

การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร	 (Universal	

Banking)	 และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ ่ม	 

(Customer	 Centric)	 ตลอดจนการร่วมมือและร่วมใจกันของ 

ทกุหน่วยงาน	เพือ่ส่งมอบบรกิารทีเ่ป็นเลศิให้กบัลกูค้า	(Collaboration) 

ความพยายามและความส�าเร็จภายใต้	3	แนวคิดหลักนี้	 ไม่เพียงแต ่

ท�าให้กลุ ่มธนชาตเป็นกลุ ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจรที่ประสบ 

ความส�าเร็จในการแข่งขัน	 แต่ยังเป็นพลังส�าคัญในการที่จะท�าให้

ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารระดับชั้นน�าของอุตสาหกรรมธนาคาร

พาณิชย์ของประเทศได้ ในอีก	3	ถึง	5	ปีข้างหน้า

	 นอกจากนี้	 ภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง 

กลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก์	 กลุ่มธนชาตได้น�าความเชี่ยวชาญ 

และนวัตกรรมของสโกเทียแบงก์	 มาพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย 

อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ระบบงานของงานขายและงานบริการ	 (CRM	

Tools	 for	 Sales	 &	 Service)	 ซึ่งเป็นระบบงานส�าคัญที่จะเพิ่ม 

ความสามารถในการให้ค�าปรึกษา	 แนะน�าผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้า	ระบบ	LEAP	for	Internet	Banking	และ	

Mobile	Banking	ซึง่เป็นระบบงานทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้ธนาคารธนชาต

ก้าวเข้าสูก่ารเป็นธนาคารดจิติอล	เพือ่เข้าถงึและตอบสนองไลฟ์สไตล์

ของลูกค้าในปัจจุบัน	และระบบ	LOS	System	(Loan	Origination	

System)	 เป็นระบบงานอนุมัติสินเชื่อที่ทันสมัย	 ยกระดับคุณภาพ 

การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารธนชาตให้ถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และ 

ลดความเสีย่งจากการเป็นหนีด้้อยคณุภาพ	โดยใช้ระบบ	Credit	Scoring 

ที่น่าเชื่อถือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 รวมถึง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	 อันน�ามาซึ่ง

ความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า	ตลอดจนเพิ่มจ�านวน

การถือครองผลิตภัณฑ์และรายได้ ให้แก่ธนาคารธนชาต

	 กลุ่มธนชาตโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการ 

ธนาคารธนชาตจะพจิารณาและอนมุตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ	(กลยทุธ์และ 

ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ)	 ทีส่�าคญัเป็นประจ�าทกุปี	พร้อมสือ่สารกลยทุธ์ 

ในการด�าเนนิธรุกจิ	เพือ่ให้พนกังานทกุคนทกุหน่วยธรุกจิมคีวามมุง่มัน่ 

เดียวกัน	 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	 

ให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่วางไว้	โดยในปี	2559	นี้	

กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์	 (Strategic	 Intents)	 

4	ประการ	ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น 

กลุ่มสถาบันการเงินที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า 

ในทุกช่วงเวลาของชีวิต	ดังนี้

	 1.	 เรามีความมุ ่งมั่นที่จะน�าเสนอนวัตกรรมใหม ่ของ

ผลิตภัณฑ์เงินออมและการลงทุนให้แก่ลูกค้า	 เพื่อที่จะได้มาและ 

รักษาไว้ซึ่งลูกค้า	โดยผ่านการบริการที่เป็นเลิศ

	 2.	 เรามีความมุ ่งมั่นที่จะน�าเสนอความคุ ้มครองภายใต้

ผลติภณัฑ์กลุม่ประกนัทีเ่หมาะสมตอบโจทย์ลกูค้า	ภายใต้กลุม่ธนชาต	

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในความส�าเร็จทางการเงิน

	 3.	 เรามีความมุ ่งมั่นที่จะเป ็นส่วนหนึ่งในความส�าเร็จ

ของลูกค้าในการให้ค�าปรึกษาการระดมทุนและการกู้ยืมที่ตรงตาม 

ความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้ามีระบบการเงินที่ดีขึ้น

	 4.	 เรามีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงลูกค้า	 ให้สามารถเข้าถึง

บรกิารของธนาคารธนชาตได้ทกุที่	ทกุเวลา	และทกุช่องทางผ่านระบบ

บริการธนาคารดิจิตอล

	 อีกทั้ง	กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการ	CEO’s	Focus	

Agenda	4	ประการ	ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เป้าหมายที่วางไว้

ประสบความส�าเร็จอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ	ดังนี้

	 1.	 ผลการด�าเนินงานของธนาคารธนชาตมีก�าไรสุทธิ	 

การขยายตัวทางด้านสินเชื่อ	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิและอัตราส่วน

ต ้นทุนจากการด�าเนินงานต ่อรายได ้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 

(Cost	 to	 Income	 Ratio)	 บรรลุตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด	(Financial	Target)

	 2.	 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลัก	 และกระบวนการ

ท�างานตั้งแต่ต้นจนถึงการส่งมอบบริการให้ลูกค้า	 รวมถึงเครื่องมือ

ส�าหรบัสนบัสนนุการขายให้ทมีงานทกุช่องทางการขายและหน่วยงาน 

สนับสนุนการท�างาน	 เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 

(Customer	Growth	Initiatives)

	 3.	 ด�าเนินการรวมศูนย์งานสนับสนุน	 พัฒนาเทคโนโลยี 

ให้ทันสมัย	 ปรับปรุงกระบวนการท�างาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการ	บริหารจัดการความเสี่ยง	และบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิผล	(Operational	Improvement)

	 4.	 พัฒนาระดับหัวหน้างานและทีมงานให้แข็งแกร ่ง	 

โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู ้น�า	 การกระจายอ�านาจหน้าที ่

ความรับผิดชอบ	 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ	 

เพือ่เพิม่ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานของพนกังาน	(Enhancing	

Human	Capital	Capabilities)
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	 และเพื่อให้ทุกความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ทุกเป้าหมาย	 ให้การ

ด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และให้องค์กรขับเคลื่อนไป

ในทศิทางเดยีวกนั	กลุม่ธนชาตได้มกีารสือ่สารปรชัญาในการท�าธรุกจิ	

(Business	Philosophy)	3	ประการ	ดังนี้

	 1.	 ความเชื่อมั่นในบุคลากร	 กลุ ่มธนชาตมีความเชื่อว่า

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากที่สุด	 และตระหนักว่า 

การเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถ 

และความซื่อสัตย์ของบุคลากรของกลุ่มธนชาต

	 2.	 อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ	 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญ 

กับการบรรลุถึงความเป็นเลิศอย่างจริงจัง	 เรามีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ	 โดยผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่าง	 ๆ	

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี

	 3.	 ใส่ใจในความรบัผดิชอบต่อสงัคม	กลุม่ธนชาตมคีวามใส่ใจ

อย่างมากในการรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการแบ ่งการดำ า เนินงานของบริษัท ใน 

กลุ่มธนชาต

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 

ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับที่มีอ�านาจควบคุม

กิจการ	 (มากกว่าร้อยละ	 50	 ของทุนช�าระแล้ว)	 โดยมีแนวทาง 

บริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม	ดังนี้	

นโยบายการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 และธนาคารธนชาตจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลัก 

ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี	 และให้บริษัทลูก

ทุกบริษัทจัดท�าแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ	3	-	5	ปี	เสนอให้ 

บริษัทแม่พิจารณาว่ามีแนวทางด�าเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลัก

ในการด�าเนินธุรกิจหรือไม่	 และจะมีการประเมินผล	 ทบทวน	 และ 

ปรบัแผนธรุกจิและงบประมาณเป็นประจ�า	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวะ

การแข่งขันของธุรกิจ

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก

	 บริษัทฯ	 และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก	 เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งสามารถก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทลูกได้อย่างใกล้ชิด	โดยรายงานผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

 บริษัทลูกของธนาคารธนชาต

	 กรรมการผู ้จัดการบริษัทลูกของธนาคารธนชาตรายงาน 

ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือน	 ต่อคณะกรรมการบริหาร	 

และมีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารธนชาต

 บริษัทในกลุ่มธนชาต

	 สายการเงินของบริษัทฯ	และของธนาคารธนชาต	จัดท�าสรุป 

งบการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม 

รายงานต ่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เป็นประจ�าทุกเดือน

การรวมศูนย์งานสนับสนุน

	 เป็นการรวมงานสนบัสนนุทีแ่ต่ละบรษิทัในกลุม่ธนชาตต้องใช้ 

บรกิารไว้	ณ	บรษิทัใดบรษิทัหนึง่	แล้วให้บรกิารแก่บรษิทัในกลุม่ธนชาต 

ทัง้หมด	เพือ่เป็นการจดัการให้มกีารใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน	ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศต่าง	 ๆ	 และความประหยัดในเรื่องอัตราพนักงาน	 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมศูนย์งานสนับสนุนในกลุ่มธนชาต	 เช่น	

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานบุคลากร	 งานพัฒนาระบบงานและ

ระเบียบค�าสั่ง	 งานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 งานปฏิบัติการ 

งานควบคุมธุรกิจ	 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์	 งานธุรการและจัดซื้อ

ทรัพย์สิน	 งานกฎหมายและประเมินราคา	 งานติดตามหนี้รายย่อย

และงานตัวแทนเรียกเก็บหนี้	 โดยพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมาย 

และประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำากับดูแลกิจการบริษัทแม่

และบริษัทในกลุ่มธนชาต

	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัด้านการควบคมุภายในเป็นอย่างยิง่ 

โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพออย่างเหมาะสม	 

โดยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ	 การบริการ	 และการปฏิบัติงาน	

รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อให ้

มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งมีการสอบทานรายการอย่าง

เหมาะสม	(Check	&	Balance)	และจดัให้มปีระกาศ	ค�าสัง่	ระเบยีบ

การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	 ครอบคลุมธุรกิจที่ด�าเนินการและ 

การปฏิบัติที่ส�าคัญ	 เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา 

ท�าความเข้าใจได้ตลอดเวลา

	 ด้านการตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานตรวจสอบภายในของ

ธนาคารธนชาตและบริษัทในกลุ่ม	 เป็นทีมงานที่ท�าการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้อง 

ตามระเบียบ	 ระบบงานที่ก�าหนด	 และการตรวจสอบความผิดพลาด

บกพร่องในการปฏิบัติงาน	 พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มี 

การควบคมุทีด่ยีิง่ขึน้	นอกจากนี	้ยงัจดัให้มหีน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบ

และข้อบงัคบั	 (Compliance)	 ของธนาคารธนชาตและบรษิทัในกลุม่	 

เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย	 ประกาศ	 ค�าสั่งที่เกี่ยวกับ 

การประกอบธรุกจิ	และการปฏบิตังิานของธรุกจิทีก่ลุม่ธนชาตด�าเนนิการ 

อยู่เผยแพร่ให้พนักงานท�าความเข้าใจ	 ตลอดจนก�ากับดูแลให้บริษัท 

ในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกต้อง 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีท่างการประกาศก�าหนด
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	 การก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

ของแต่ละบรษิทัในกลุม่ธนชาต	 มคีณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่

ก�ากับดูแล	 ควบคุมและตรวจสอบ	 เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถ 

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการ 

ของแต่ละบริษัท	 เพื่อให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล	 รวมถึงสอบทานให้มีรายงาน 

ทางการเงินที่ถูกต้อง	 โดยในการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม	 หน่วยงาน

ตรวจสอบของธนาคารธนชาตเป็นผู้ด�าเนินการสรุปผลการตรวจสอบ 

ของบริษัทในกลุ่ม	 และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานทางการ 

ทีก่�ากบัดแูลการประกอบธรุกจิต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนถึงแนวทางการ 

ด�าเนนิการ

	 ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

และบรษิทัในกลุม่ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการ	 ทัง้ในระดบั 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 โดยจัดโครงสร้างให้ม ี

การถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 

กบักรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	 ตลอดจนก�าหนดขอบเขตหน้าทีใ่ห้เป็นไป 

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการประกาศก�าหนด	 นอกจากนี้	 ยังได้ 

ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ	 ประกาศให้

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานในกลุม่ธนชาตถอืปฏบิตั	ิโดยยดึหลกั 

ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และไม่ท�าการที่เป็นการขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บรษิทัฯ	มรีะบบการดแูลให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตมกีารวเิคราะห์ 

และประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงการจัดให้มี 

การจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

แนวทางการก�ากับดูแลของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้ 

บริษัทฯ	 มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ	 ๆ	 ของ 

บริษัทในกลุ่มธนชาตที่อาจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือ 

การจัดการจากบริษัทฯ	 โดยตรง	 ซึ่งมีการจัดท�ารายงานสถานะ 

ความเสี่ยงในด้านต่าง	ๆ 	รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการบริษัทในกลุ่มเป็นประจ�าทุกเดือน	 ทั้งนี้	 นโยบาย

การบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิได้จดัท�าตามแนวทาง

ที่	ธปท.	ก�าหนด
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2558

จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

2557 2556

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	-	2558	มีดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,614	 4.01	 1,936	 4.85	 1,877	 3.54

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 334	 0.83	 464	 1.16	 467	 0.88

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 3,850	 9.58	 4,245	 10.64	 4,033	 7.61

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 19,514	 48.54	 20,408	 51.14	 21,279	 40.16

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 23,328	 58.02	 25,887	 64.87	 26,452	 49.93

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 48,640	 120.98	 52,940	 132.66	 54,108	 102.12

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 20,910	 52.01	 25,475	 63.84	 27,615	 52.12

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 27,730	 68.97	 27,465	 68.82	 26,493	 50.00

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย            

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 5,465	 13.59	 5,920	 14.83	 6,112	 11.54

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 742	 1.85	 1,302	 3.26	 531	 1.00

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 1,956	 4.87	 1,098	 2.75	 13,592	 25.65

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 272	 0.68	 264	 0.66	 800	 1.51

	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 310	 0.77	 179	 0.45	 815	 1.54

	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 2,043	 5.08	 1,711	 4.29	 2,282	 4.31

	 รายได้เงินปันผล	 359	 0.89	 350	 0.88	 634	 1.20

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 1,327	 3.30	 1,619	 4.06	 1,722	 3.25

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 12,474	 31.03	 12,443	 31.18	 26,488	 50.00

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 40,204	 100.00	 39,908	 100.00	 52,981	 100.00
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ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

	 ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม	 พ.ร.บ. 

ธุรกิจสถาบันการเงิน	 พ.ศ.	 2551	 และประกาศ	 ธปท.	 ที่เกี่ยวข้อง	 

รวมทัง้ประกอบกจิการเป็นผูแ้นะน�าซือ้ขายหน่วยลงทนุ	แนะน�าเปิดบญัช ี

ซือ้ขายหลกัทรพัย์	นายหน้าประกนัภยั/ประกนัชวีติ	ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

บริการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และดูแลรักษาหลักทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ธนาคารธนชาตมีสาขารวม	614	

สาขา	ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารธนชาต	

มีจ�านวน	49	แห่ง	แบ่งเป็น	ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินภายในที่ท�าการ

สาขา	หรอื	Booth	in	Branch	จ�านวน	25	แห่ง	ส�านกังานแลกเปลีย่น

เงินภายนอกที่ท�าการสาขา	 หรือ	 Stand	 Alone	 จ�านวน	 24	 แห่ง	 

เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ	 (Automatic	 Teller	 Machine:	 ATM)	

จ�านวน	 2,128	 เครื่อง	 เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ	 

(Recycling	Machine)	จ�านวน	2	เครื่อง	เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ	

(Cash	 Deposit	 Machine)	 จ�านวน	 42	 เครื่อง	 และเครื่องบันทึก

รายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ	(Passbook	Update	Machine)	จ�านวน	

120	เครื่อง

 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

	 ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดี 

ยิ่งขึ้น	โดยมีผลิตภัณฑ์	4	กลุ่มหลัก	ดังนี้

 กลุ่มที่	1	บริการด้านเงินฝาก

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ให้บรกิารด้านเงนิฝากกบักลุม่ลกูค้าทัง้ประเภทบคุคลธรรมดา

และนิติบุคคล	 แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น	 6	 ประเภท	 คือ	 

เงินฝากออมทรัพย์	 (Saving	 Deposit)	 เงินฝากประจ�า	 (Fixed	 

Deposit)	 บัตรเงินฝาก	 (Negotiable	 Certificate	 of	 Deposit)	 

เงินฝากปลอดภาษี	 (Tax	 Free	 Deposit)	 เงินฝากกระแสรายวัน	

(Current	 Deposit)	 และเงินฝากเงินตราต่างประเทศ	 (Foreign	

Currency	Deposit)

  

 การตลาดและการแข่งขัน

  

	 ในปี	2558	ธนาคารธนชาตยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า 

ขนาดเลก็และกลาง	ทัง้ลกูค้ารายย่อยและลกูค้าธรุกจิ	ด้วยผลติภณัฑ์

ที่หลากหลายผ่านช่องทางการขายและการท�ารายการที่สะดวก	

รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพของธนาคารธนชาต	 ซึ่งในปีนี้	 ธนาคาร

ธนชาตได้ให้ความส�าคญักบัผลติภณัฑ์เงนิฝากประเภทการท�าธรุกรรม	

(Transaction	 Account)	 เพื่อเพิ่มจ�านวนลูกค้าให้มาใช้บริการของ

ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั	(Main	Bank)	ในด้านการท�าธรุกรรม

หรือการเดินบัญชี	 โดยธนาคารธนชาตยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 โดยในช่วงต้นปี	 ธนาคารธนชาตได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จ�านวน	2	บัญชี	คือ	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	Premium	Current 

Plus	และบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั	Freever-more	เพือ่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนิติบุคคลขนาดกลางที่ท�าธุรกิจ	 และ

ลูกค้าบุคคลรายย่อยที่ท�าการค้าขนาดเล็ก	นอกจากนั้น	 ในช่วงเดือน

กรกฎาคม	2558	ธนาคารธนชาตได้ออกผลติภณัฑ์และการตลาดใหม่ 

ส�าหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา	 คือ	 บัญชีออมทรัพย์ฟรีเว่อร์ ไลท์	 

ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มข้างต้น	 ได้รับความสะดวกสบาย 

ในการท�าธุรกรรมที่หลากหลาย	 ผ่านช่องทางสาขา	 ตู้	 ATM	 และ

อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง	 (Thanachart	 iNet	 หรือ	 Thanachart	 iBiz)	 

โดยการท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	 ได้รับสิทธิประโยชน์ ในการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	และไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

	 นอกจากนั้น	 ในช่วงครึ่งปีหลัง	 ธนาคารธนชาตได้ออก

ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกสะดุ้ง	 ซึ่งเป็นเงินฝากประจ�ามีระยะเวลา	 

5	เดือน	และ	10	เดือน	เพื่อขยายฐานลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา

มากยิ่งขึ้น

 กลุ่มที่	2	บริการด้านเงินให้สินเชื่อ

 

 2.1	 สินเชื่อธุรกิจ 

 

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

	 	 สนิเชือ่ธรุกจิเป็นวงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการ

ประกอบธุรกิจ	หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ	ซึ่งลูกค้า

สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายประเภทสินเชื่อ

  1)	 กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	(Corporate	Banking) 

ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	 ๆ	ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	 ไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเชื่อ 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 เงินให้กู้ที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการ 

ของลูกค้า	 (Flexible	 Loan)	 บริการหนังสือค�้าประกัน	 (Letter	 of	

Guarantee)	 เพื่อค�้าประกันการประมูลงาน	 สัญญา	 ผลงาน	 และ

การช�าระค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น	เงินให้สินเชื่อโครงการ	(Project	

Finance)	เงินให้สินเชื่อเพื่อการน�าเข้าและส่งออก	(Trade	Finance)	

รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน	 เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีต้นทุน

ทางการเงินอย่างเหมาะสม	(Financial	Advisory	Service)	ทั้งทาง

ด้านตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน	 (Debt	 and	 Capital	 Market)	 

เช่น	 การออกหุ้นกู้	 การระดมทุนเพื่อจดทะเบียนใน	 ตลท.	 เป็นต้น	
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นอกจากนี้	 ยังเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า	 

เช่น	 Interest	 Rate	 SWAP	 (IRS)	 เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยง 

จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	 หรือป้องกันความเสี่ยงด้าน 

อตัราแลกเปลีย่นไม่ว่าจะเป็น	Forward	Contract,	Foreign	Currency	

SWAP	เป็นต้น	นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตยงัช่วยอ�านวยความสะดวก

แก่ลูกค้าในการบริหารจัดการด้านการเงิน	 (Cash	 Management)	 

โดยเสนอผลิตภัณฑ์ด ้านการบริหารเงินสดที่ช ่วยตอบสนอง 

ความต้องการอย่างหลากหลายอีกด้วย

   

  2)	 กลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Commercial	 Banking)	 ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมนั้น	 ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นบริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น

หลากหลาย	โดยจะพจิารณาให้ตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย 

เช่น	สนิเชือ่เตมิเตม็	(Top	Up	Facilities)	ซึง่เป็นวงเงนิพเิศษเพิม่เตมิ 

ส�าหรับลูกค้า	วงเงินเบิกเกินบัญชี	(O/D)	เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ	

หนังสือค�้าประกัน	 (Letter	 of	 Guarantee)	 ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ 

หรือลูกค้าบุคคลที่มีความต้องการใช้วงเงินค�้าประกันสินเชื่อในการ 

ค�้าประกันการด�าเนินงานให้กับหน่วยงาน	 บริษัท	 ทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน	เป็นต้น	นอกจากนี้	ธนาคารธนชาตยังให้บริการแก่ลูกค้า

ในการบริหารเงินสด	(Cash	Management)	อีกด้วย

  3)	 กลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก	 (SMEs)	 ส�าหรับ 

กลุ ่มลูกค้า	 SMEs	 ธนาคารธนชาตมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 SMEs	 

ซึง่เป็นสนิเชือ่วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ	10	ล้านบาท	เน้นการอนมุตัทิีร่วดเรว็	

โดยจะเน้นการขายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารธนชาตเป็นหลัก

   

  การตลาดและการแข่งขัน

   

	 	 ธนาคารธนชาตมุ่งขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

ขนาดเลก็ทีม่คีวามต้องการวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ	10	ล้านบาท	เนือ่งจาก

เป็นกลุ ่มลูกค้าที่มีความต้องการการสนับสนุนทางการเงินจาก 

ธนาคารธนชาตเป็นพิเศษ	 ซึ่งปัจจุบันธนาคารธนชาตมีผลิตภัณฑ์	 

“สินเชื่อ	 SMEs”	 ซึ่งเน้นการอนุมัติที่รวดเร็ว	 สามารถตอบสนอง 

ความต้องการเงินลงทุนหรือเงินหมุนเวียนแก่ลูกค้า	 อีกทั้ง	 ธนาคาร 

ธนชาตได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	

(“บสย.”)	 ในการค�้าประกันสินเชื่อ	 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 

ที่มีศักยภาพแต่อาจมีข้อจ�ากัดด้านหลักประกัน	 ท�าให้มีโอกาสเข้าถึง 

สนิเชือ่ได้มากขึน้	พร้อมเสรมิสร้างสภาพคล่องให้แก่ธรุกจิ	นอกจากนี้ 

ยังเน ้นการประชาสัมพันธ ์และจัดโครงการส ่งเสริมการขาย 

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อและขยายฐานลูกค้า

	 	 ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	 และกลุ่มลูกค้า 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น	ธนาคารธนชาตยังคงมุ่งเน้นการ

พฒันาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า	และน�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 

ที่ครบวงจร	 ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 บริการด้านการค้าต่างประเทศ	

บริการบริหารจัดการด้านการเงิน	 ตามความต้องการของลูกค้า 

แต่ละราย	 	

 2.2	 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์

   

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   

	 	 บริการสินเชื่อเพื่อผู ้ประกอบการเกี่ยวกับรถยนต์ 

ทีม่คีวามต้องการวงเงนิกู	้ประเภทวงเงนิกูร้ะยะสัน้	เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุ 

หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ	 และวงเงินกู้ระยะยาว 

เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจ	 หรือลดต้นทุนทางการเงิน	 รวมถึงเสนอ

บรกิารทางการเงนิด้านอืน่	ๆ 	เช่น	สนิเชือ่เช่าซือ้เพือ่ใช้ในธรุกจิ	(Fleet)	

และการให้สัญญาเช่าทางการเงิน	(Financial	Lease)	เป็นต้น

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสินเชื่อกับกลุ่มผู้ประกอบการ

ที่เป็นพันธมิตรอันดีในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารธนชาต

เสมอมา	 โดยธนาคารธนชาตใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่พัฒนาเครื่องมือ

ส�าหรับพิจารณาและกลั่นกรองการอนุมัติสินเชื่อภายใต้เกณฑ์การ

ควบคุมความเสีย่งที่เหมาะสม	(Credit	Scoring)	นอกจากนี้	ธนาคาร

ธนชาตยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่สอดคล้อง

กับรูปแบบและช่องทางความสัมพันธ์กับกลุ ่มลูกค้าแต่ละกลุ ่ม	 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารธนชาตติดต่อผ่านช่องทางบริษัท 

ผูผ้ลติรถยนต์	กลุม่ลกูค้ารถยนต์ใหม่	และผูป้ระกอบการรถยนต์ใช้แล้ว 

ที่ธนาคารธนชาตติดต่อผ่านช่องทางธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	หรือ 

กลุ ่มลูกค้าผู ้ประกอบการรถยนต์ ใช้แล้วที่ธนาคารธนชาตติดต่อ 

ผ่านช่องทางบริษัทผู้ ให้บริการประมูลรถยนต์	 เป็นต้น	 ในส่วนของ 

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อใช้ ในธุรกิจ	 (Fleet)	 และธุรกิจการให้เช่า 

ทางการเงิน	(Financial	Lease)	ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการให้บริการ 

บนฐานกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพและมีความมั่นคงทางการเงินสูง 

โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทาง 

การขายให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ

  

 2.3	 สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

   

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   

	 	 เป็นการให้บริการครบวงจรในด้านการค้าต่างประเทศ	

เช่น	 การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อน�าเข้าสินค้า	 (Import	 L/C	

Issuance)	 และการให้สินเชื่อเพื่อการน�าเข้าแบบทรัสต์รีซีท	 (Trust	

Receipt)	 การเป็นตัวแทนในการช�าระเงินค่าสินค้าตามเอกสาร 

เรียกเก็บ	 D/P,	 D/A	 ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ	 การให้สินเชื่อ 

เพื่อการส่งออกแบบแพคกิ้งเครดิต	 (Packing	 Credit)	 การรับซื้อ 

และซื้อลดเอกสารส่งออก	 (Export	 Bill	 Purchased/Discounted)	 

การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก	 (Export	 Bill	 for	 

Collection)	 การออกหนังสือค�้าประกันในประเทศและต่างประเทศ	

(Letter	 of	 Guarantee,	 Stand-by	 L/C)	 การบริการเงินโอน 

ไปต่างประเทศ	และการบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ	 	
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  การตลาดและการแข่งขัน

   

	 	 การบริการที่ถูกต้องแม่นย�าสะดวกรวดเร็ว	 อัตรา

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	 ถือเป็นตัวแปรส�าคัญในการส่งเสริมให้

ลกูค้ามาใช้บรกิารด้านธรุกรรมการค้าต่างประเทศ	โดยธนาคารธนชาต 

ค�านึงถึงการตอบสนองความต้องการและการส่งเสริมการท�าธุรกรรม

ของลกูค้าในภาพรวม	ธนาคารธนชาตมเีป้าหมายการขยายฐานลกูค้า

ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ธนาคาร 

ธนชาตได้สนบัสนนุวงเงนิสนิเชือ่เพือ่การน�าเข้า	สนิเชือ่เพือ่การส่งออก 

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า	 รวมทั้ง 

ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเอกสารการค้าต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ	 

อีกทั้ง	 ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้า 

ต่างประเทศให้มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของ

ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 

ที่มีครอบคลุมอยู่ในทุกทวีป	เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	เพื่อให ้

ลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารธนชาต

  

 2.4	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

   

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   

	 	 ธนาคารธนชาตให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ใน	 

3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ใช้แล้ว	 ผ่านช่องทางการขายรถยนต์โดยผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่

และรถยนต์ใช้แล้ว	และการให้บรกิารสนิเชือ่	Sale	and	Lease	Back	

ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	“สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน”	ผ่านช่องทางสาขา

ของธนาคารธนชาต	 โดยสินเชื่อรถแลกเงินเป็นสินเชื่อที่ตอบสนอง

ความต้องการของผูบ้รโิภคทีต้่องการเงนิสด	ด้วยวงเงนิอนมุตัทิีส่งูกว่า 

สินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผ่อนช�าระนานกว่า 

สินเชื่อบุคคลทั่วไป	 ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวด 

ที่สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนช�าระได้

   

  การตลาดและการแข่งขัน

   

	 	 จากสภาวะการขายรถยนต์ในประเทศครึ่งปีแรกของ 

ปี	2558	ทีห่ดตวัลงกว่าร้อยละ	16	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการธรุกจิเช่าซือ้ 

มกีารแข่งขนักนัทางด้านราคาสงูขึน้	ธนาคารธนชาตจงึได้ปรบักลยทุธ์ 

ในการท�าตลาดโดยมุ ่งเน ้นท�าความร ่วมมือกับผู ้ผลิตรถยนต์ 

หลากหลายยี่ห้อ	เพื่อออกแคมเปญส่งเสริมการขาย	ส่งผลให้สัดส่วน

การตลาดในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาตสูงขึ้น

	 	 ในด้านของสินเชื่อรถยนต์ ใช้แล้ว	 ธนาคารธนชาต 

มีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต	 เพื่อการควบคุม

คุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตยังคงมุ่งเน้นการให้

บริการสินเชื่อรถแลกเงินแก่ลูกค้าเดิมของธนาคารธนชาต	 โดยมี 

จุดบริการทางสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกว่า	 600	 สาขา	 

และมีการออกแคมเปญส่งเสริมการขาย	 “ผ่อนดี	 มีเงินคืน”	มุ่งเน้น

ในการแนะน�าความจ�าเป็นในการใช้สินเชื่อและประโยชน์จากการ 

ผ่อนช�าระตรงตามก�าหนด	โดยลกูค้าทีผ่่อนช�าระตรงและครบก�าหนด

จะได้รับคืนดอกเบี้ยในปีสุดท้ายเต็มจ�านวน

  

 2.5	 สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน

   

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   

	 	 ได้แก่	บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์

ธนชาต	 Home	 Loan	 บริการสินเชื่ออเนกประสงค์	 ภายใต้ชื่อ 

ผลติภณัฑ์สนิเชือ่ธนชาตบ้านแลกเงนิ	(Cash	Your	Home)	และสนิเชือ่ 

โฮมพลัส	(Home	Plus)

   

  การตลาดและการแข่งขัน

   

	 	 ธนาคารธนชาตมุ ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการ 

ให้บรกิารและน�าเสนอบรกิารทีค่รบวงจร	ครอบคลมุทกุความต้องการ

ของลูกค้า	 รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะ

การแข่งขัน	 โดยมีสายงาน	 Retail	 &	 Small	 Business	 Banking	 

เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการพฒันาผลติภณัฑ์	เงือ่นไข	ตลอดจน

อตัราดอกเบีย้	โดยลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ลกูค้าทีต้่องการซือ้บ้าน	

และลูกค้าที่ต้องการสินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้บ้านเป็นหลักประกนั	

ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีช่องทางการให้บริการ	 โดยเจ้าหน้าที่ 

ทมีขายลกูค้าผูบ้รโิภค	และเครอืข่ายสาขาดแูลการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนธุรกิจ	 และท�าการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ผ่านเครือข่ายสาขา

  

 2.6	 สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

   

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   

	 	 การให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน

ประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ ไม ่ระบุวัตถุประสงค์และระบุ

วัตถุประสงค์	 เพื่อเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ให้หลากหลาย	และครอบคลุมทุกความต้องการ	ตามเงื่อนไขสินเชื่อ

ที่ก�าหนดภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	ดังนี้

   

  1)	 บตัรเครดติ	เป็นวงเงนิสนิเชือ่ในบตัรส�าหรบัใช้ซือ้

สนิค้าและบรกิารแทนเงนิสด	หรอืสามารถเบกิถอนเงนิสดได้	ธนาคาร

ธนชาตมีบัตรเครดิตร่วมกับ	VISA	และ	Master	Card	เพื่อให้บริการ

บัตรเครดิตหลากหลายประเภท	 โดยแบ่งตามคุณสมบัติของลูกค้า 

และความต้องการของลกูค้าทีต้่องการใช้บรกิารบตัรเครดติ	ภายใต้ชือ่ 

ผลิตภัณฑ์	ดังนี้

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	Drive	ส�าหรับกลุ่มลูกค้า

ทั่วไปที่ต้องการมีบัตรเครดิต	 โดยมีสิทธิประโยชน์หลักในการรับ

ส่วนลดในรูปแบบเป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน	(Cash	Back)	ส�าหรับ

การเติมน�้ามัน	สูงสุดที่ร้อยละ	3.5
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   -	 บัตรเครดิตธนชาต	MAX	Platinum	ส�าหรับ

ลกูค้าทีต้่องการอภสิทิธิ	์และสทิธปิระโยชน์ในรปูแบบของความหรหูรา	

สะดวกสบายในฐานะผู้ถือบัตร	 และยังได้รับส่วนลดในรูปแบบของ 

การจ่ายคืนเงินบางส่วน	(Cash	Back)	ส�าหรับทุก	ๆ	ยอดการใช้จ่าย 

ผ่านบัตร	สูงสุดที่ร้อยละ	0.8

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	 LIVE	 Plat inum  

เป็นบัตรเครดิตที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้ถือบัตรรุ่นใหม่ที่สนใจการผ่อนช�าระ	 

และสิทธิประโยชน์ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิต 

ทั่วไป	(ร้อยละ	15)	โดยจะยังคงได้รับสิทธิพิเศษระดับแพลทินัม

  2)	 บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต	 (FLASH	 Plus)  

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล	 ซึ่งให้บริการในรูปแบบบัตรสินเชื่อ

บุคคล	 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	 “FLASH	 Plus”	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้น

ความสะดวกและรวดเรว็ในการถอน	ผ่อน	โอน	ทกุโอกาส	ด้วยบรกิาร

หลัก	ๆ	ดังนี้

   -	 บริการโอนเงินผ่อนสบาย	 (Sabai	 Cash)  

โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี	ผ่อนช�าระคืนสูงสุด	60	เดือน

   -	 บริการเงินสดสั่งได้	 (Cash	 Transfer)  

โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี	เงื่อนไขจ่ายคืนขั้นต�่าร้อยละ	3

   -	 บริการเงินสดกดทันที	 (Cash	 Advance)  

ได้ทั่วโลก	 24	 ชั่วโมง	 ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนด้วยเงื่อนไขจ่ายคืน

ขั้นต�่าร้อยละ	3

   -	 บริการผ่อนสบาย	 (Smile	Plan)	ผ่อนช�าระ

สนิค้าและบรกิาร	ณ	ร้านค้าทีร่่วมรายการ	ผ่อนช�าระคนืสงูสดุ	60	เดอืน 

  3)	 สินเชื่อส่วนบุคคล	(FLASH	Loan)	เป็นสินเชื่อ

อเนกประสงค์	ส�าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป	ที่ต้องการเงินก้อน	โดยลูกค้า 

สามารถผ่อนช�าระเป็นรายเดือนเท่า	 ๆ	 กันทุกเดือนตามก�าหนด 

ระยะเวลา	ระยะเวลาผ่อนสูงสุด	60	 เดือน	ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน	

1	ล้านบาท

  4)	 สินเชื่อสารพัดนึก	 เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ 

วงเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาตที่มี

ประวัติการผ่อนช�าระดี	 โดยลูกค้าสามารถผ่อนช�าระเป็นรายเดือน 

เท่า	 ๆ	 กันทุกเดือนตามก�าหนดระยะเวลา	 ระยะเวลาผ่อนสูงสุด	 

60	เดือน	ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน	1	ล้านบาท

  5)	 สนิเชือ่ส�าหรบัพนกังานในโครงการพเิศษ	(Welfare 

Loan)	 เป็นสินเชื่อที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่เข้าร่วม

โครงการกับธนาคารธนชาต

  6)	 สนิเชือ่เพือ่การศกึษา	(Scholar	Loan)	เป็นสนิเชือ่ 

ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน	 เพื่อช�าระค่าเล่าเรียน	 หรือค่าใช้จ่าย 

ในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  7)	 สนิเชือ่บ�าเหนจ็ค�า้ประกนั	เป็นสนิเชือ่อเนกประสงค์

โครงการพิเศษส�าหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ	 ผู้รับบ�านาญรายเดือน 

ผ่านกรมบัญชีกลาง

  8)	 สนิเชือ่บคุคล	FLASH	O/D	(Unsecured	FLASH 

O/D)	 เป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี	 (Over	 Draft)	 ที่ไม่มีหลักทรัพย์ 

ค�้าประกัน	 ธนาคารธนชาตจะให้บริการส�าหรับลูกค้าคนส�าคัญของ

ธนาคารธนชาต	เพือ่น�าวงเงนิไปใช้โดยมวีตัถปุระสงค์ในการลงทนุในธรุกจิ

   

  การตลาดและการแข่งขัน

   

	 	 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน	

(Unsecured	 Lending	 Product)	 ก�าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

บนพืน้ฐานความเข้าใจในความต้องการของลกูค้าเป้าหมายเป็นส�าคญั	

ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การน�าเสนอแคมเปญทางการตลาด	

ช่องทางการบรกิารและวธิกีารให้บรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูค้า	ซึง่ได้จดั 

ให้มผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย	โดยให้ลกูค้าเลอืกได้ตามความเหมาะสม 

ตามช่วงอายุ	 (Life	 Stage)	 และวิธีการด�าเนินชีวิต	 (Life	 Style)	 

โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย	 สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขจริง	 

ไม่ยุ่งยาก	 และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 

เพื่อการเข้าถึงลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�าวัน	 (Everyday	

Needs)

 กลุ่มที่	3	บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์

  

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  

	 รองรับการท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่านช่องทาง 

ต่าง	 ๆ	 ของธนาคารธนชาต	 ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มากยิง่ขึน้	 ประกอบด้วย	 บรกิารโอนเงนิ	 (Fund	 Transfer)	 บรกิาร 

โอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ	 (ATS)	 บริการโอนเงินรายใหญ่ระหว่าง 

ธนาคาร	 (BAHTNET)	 บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร	 

(Bulk	 Payment	 System)	 บริการรับช�าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ	 

(Bill	 Payment)	 บริการบัตรเดบิต	 นอกจากนี้	 ยังได้พัฒนาระบบ 

การให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า	ได้แก่

	 -	 บริการ	Thanachart	iNet

	 -	 บริการ	Thanachart	SMS	Alert

	 -	 ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตแคชแบ็ก	/	บัตรเดบิตชัวร์

  

 การตลาดและการแข่งขัน

  

	 รองรับการให้บริการได้ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 

รวมถงึลกูค้าบคุคลทีม่คีวามต้องการความสะดวกรวดเรว็ในการท�าธรุกรรม 

โดยเน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ	 Cross	 Selling	

และ	 Up-selling	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล	 อีกทั้งยังมีการเตรียม 

ความพร้อมในการเพิ่มช่องทางในการให้บริการต่อไป	เพื่อให้ดึงดูดใจ 

ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 เน้นการเข้าถึง	 ความง่าย	 สะดวกรวดเร็ว	 และ 

ความปลอดภยัของการให้บรกิาร	และสามารถรบัเงนิได้ภายในวนัเดยีว

กับวันที่สั่งโอน	 ทั้งนี้	 ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จาก

สาขาและบริการ	 Call	 Center	 (1770)	 ได้อีกด้วย	 ธนาคารธนชาต 

ได้เปิดให้บริการ	ดังนี้



058           รายงานประจำาปี 2558

	 1.	 บรกิารอนิเทอร์เนต็แบงก์กิง้ส�าหรบัลกูค้าบคุคลธรรมดา

และนิติบุคคล	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า	เช่น	สอบถามยอด

คงเหลือในบัญชี	โอนเงินภายในและระหว่างธนาคาร	ตลอดจนช�าระ

ค่าสินค้าและบริการต่าง	ๆ	เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง

	 2.	 บรกิารแจ้งข้อมลูการเงนิผ่านระบบ	SMS	แจ้งผลการท�า 

รายการไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร 

ธนชาต	ไม่ว่าจะเป็นการฝาก	ถอน	โอน	ตลอด	24	ชั่วโมง

	 3.	 มอบบรกิารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์พเิศษของบตัรเดบติแคชแบก็ 

ทั้งความคุ้มค่าจากการบริการรับเงินคืนเข้าบัญชีทุกยอดการใช้จ่าย

ผ่านบัตรและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ถือบัตร	 ด้วยเทคโนโลยีชิพ	

EMV	 ที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

นอกจากนัน้	ในช่วงเวลาทีผ่่านมา	ธนาคารธนชาตได้ออกบตัรเดบติชวัร์ 

ภายใต้สโลแกน	 “เจ็บไม่กลัว...บัตรชัวร์จ่าย”	 ที่นอกจากจะได้รับ 

บรกิารพเิศษทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว	ผูถ้อืบตัรยงัจะได้รบัความคุม้ครอง 

อุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุด ้วยวงเงินสูงสุด	 

100,000	บาท	ตลอด	24	ชั่วโมง	

 

 กลุ่มที่	4	บริการด้านอื่น	ๆ

  

 4.1	 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ให้บริการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ	 Travellers’	

Cheques	 รวมถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันที	 และการซื้อ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 เพื่อธุรกรรมของลูกค้าทางด้าน 

การค้าต่างประเทศ	 และเพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศเข้า/ออก	

ส�าหรับการรับและช�าระค่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดา	 

รวมถงึการเปิดบญัชเีงนิฝากทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	(FCD)	เป็นต้น

   

  การตลาดและการแข่งขัน

  

	 	 ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขาและ

ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ครอบคลุมการให้บริการ

แก่ธรุกจิและนกัท่องเทีย่วไปยงัทัว่ประเทศ	รวมถงึการปรบัอตัราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 โดยอิงกับการเคลื่อนไหวของเงินตรา 

ต่างประเทศในตลาดโลกเป็นส�าคัญ	 ท�าให้ลูกค้าของธนาคารธนชาต

ได้ราคาที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม

  

 4.2	 ธุรกิจบริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์

   

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   

	 	 ให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน	 (Custodian)	 เป็น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	 (Fund	 Supervisor)	 เป็นผู้แทน 

ผู้ถือหุ้นกู้	 (Bondholder	 Representative)	 และเป็นนายทะเบียน 

หลักทรัพย์และตัวแทนช�าระเงิน	(Registrar	and	Paying	Agent)

  การตลาดและการแข่งขัน

   

	 	 เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุม 

ทุกความต้องการของลูกค้า	 ในส่วนของการให้บริการ	 เป็นผู้รับฝาก

ทรัพย์สินและผู้ดูแลผลประโยชน์	 ธนาคารธนชาตใช้ผลิตภัณฑ์เสริม 

เพือ่เพิม่ความคล่องตวัในการบรหิารการเงนิและการลงทนุแก่กองทนุ 

ต่าง	 ๆ	 ที่มาใช้บริการ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ด้าน	 Cash	 Management	

เป็นต้น	 ส่วนบริการผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 

และตัวแทนช�าระเงิน	 ธนาคารธนชาตอาศัยเครือข่ายธุรกิจ	 และ

ความสัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าของธนาคารธนชาตในการขยาย 

การบริการดังกล่าว

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดในการ

ประกอบธุรกิจ

   

	 ในปี	2558	เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป

ตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว	 โดยได้มีการขยายตัว

ร้อยละ	 2.8	 จากการประสานการด�าเนินนโยบายการเงินของ	 ธปท.	 

เพื่อควบคุมเสถียรภาพด้านราคาและส ่งผลต่อการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม	 และนโยบายการคลังของกระทรวง

การคลัง	 ผ่านทางการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐอันเป็นกลไก

การส่งผ่านเม็ดเงินสู ่ระบบเศรษฐกิจ	 โดยในปี	 2558	 ที่ผ่านมา	 

ภาครัฐได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุน

ในระบบเศรษฐกจิฐานรากในระดบัหมูบ้่านและต�าบล	มาตรการสนิเชือ่ 

และมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนใหม่ในประเทศ 

เพีอ่กระตุน้ให้เกดิการลงทนุและการจ้างงานในประเทศ	และโครงการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง	 เพื่อสนับสนุน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงระบบคมนาคมเครือข่าย 

ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ถึงแม้มาตรการเบิกจ่าย

จากภาครัฐจะล่าช้า	และการด�าเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ของรัฐที่เลื่อนออกไปด้วยปัจจัยความพร้อมและกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง	 จะท�าให้ภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุน 

ออกไป	อย่างไรตาม	ปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี	2558	

คือ	 การขยายตัวของการใช้จ่ายจากภาครัฐ	 และแรงสนับสนุน 

จากภาคการท่องเที่ยวที่ทยอยปรับตัวดีขึ้น

	 ภาพรวมเงินเฟ้อทั่วไปในปี	 2558	 ติดลบที่ร ้อยละ	 0.9	 

มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี	 2557	 ที่ร้อยละ	 1.89	 จากปัจจัยต้นทุน

ด้านพลังงานที่ปรับลดลงมา	แรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ยังมีจ�ากัด	และ

ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่มีทิศทางปรับตัวตามอุปสงค์ ในประเทศ

อย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ดี	 ปัจจัยภายนอกจากการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างการผลิต	 โดยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการขุดเจาะน�้ามัน 

การค้นพบแหล่งน�้ามัน	 Shale	 Oil	 รวมถึงท่าทีของสมาชิกของ 

กลุม่ประเทศองค์กรร่วมประเทศผูผ้ลติน�า้มนัเพือ่การส่งออก	(OPEC)	

ที่ยังคงก�าลังการผลิตและการยกเลิกการคว�่าบาตรประเทศอิหร่าน	

ของสหรฐัฯ	และสหภาพยโุรปตามข้อตกลงนวิเคลยีร์	ทีจ่ะเป็นตวัแปร



059บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ส่งผลให้มีอุปทานด้านพลังงานในปี	 2559	 มีแนวโน้มที่จะล้นตลาด	

และปัจจัยภายในจากการลดลงของค่าอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ	 (Ft)	

ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่ลดลง	 และมาตรการดูแล 

ค่าครองชีพของภาครัฐจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง	

โดยภาพรวมอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทั้งปีที่อยู่ในระดับต�่าที่ยังคงอยู่ใน

ระดบัผ่อนปรนภายใต้เป้าหมายการเงนิของ	ธปท.	ทีใ่ห้มอีตัราเงนิเฟ้อ

ทัว่ไปเฉลีย่ทัง้ปีทีร้่อยละ	2.5	± 1.5	อนัเป็นเป้าหมายนโยบายการเงนิ
ส�าหรับปี	2559	และเป็นเป้าหมายระยะปานกลาง

	 ทั้งนี้	ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของ	ธปท.	

ตั้งแต่ต้นปี	2558	นั้น	คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีมติปรับลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง	 2	 ครั้ง	 ในระหว่างไตรมาสที่	 1	 และ

ไตรมาสที	่2	ตามทศิทางการปรบัตวัของเศรษฐกจิโลกและการด�าเนนิ

นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลัก	

ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายลดลงจากร้อยละ	 2.00	 ต่อปี	 เป็นร้อยละ	

1.75	ต่อปี	เมื่อคราวประชุมวันที่	11	มีนาคม	2558	และเป็นร้อยละ	

1.50	ต่อปี	เมื่อคราวประชุมวันที่	29	เมษายน	2558	และเมื่อคราว

ประชุมล่าสุดในวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2559	 คณะกรรมการนโยบาย 

การเงนิมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้ทีร้่อยละ	1.50	

ต่อปี	โดยจากการประเมนิสถานะเศรษฐกจิไทยในสองไตรมาสสดุท้าย	

ยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 และภาพรวมของทั้งปีการฟื้นตัว 

ยงัไม่แขง็แกร่งนกั	แต่แรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการใช้จ่ายภาครฐัจาก

งบประจ�าและงบลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก 

การบริโภคสินค้าคงทนของภาคครัวเรือนยังคงฟื้นตัวอย่างช้าและ

จ�ากัดในกลุ่มสินค้าจ�าเป็น	 ส่วนหนึ่งมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ตกต�่า	

โดยเฉพาะยางพาราและผลผลิตข้าวจากภัยแล้ง	 และภาระหนี้ 

ภาคครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง	แต่อย่างไรก็ดี	การบริโภคยังคงม ี

ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้นอกภาคเกษตรที่ยังทรงตัว	 และอัตรา

เงนิเฟ้อและราคาน�า้มนัทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่อย่างต่อเนือ่ง	ภาคการท่องเทีย่ว 

ที่ชะลอตัวจากเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ	 ในช่วงวันที่	 17	 -	 18	

สิงหาคม	2558	 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวในไตรมาสที่	 4	 โดยภาพรวม 

ของทั้งปี	 นักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซียยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 

ร้อยละ	26.55	และร้อยละ	11.46	ตามล�าดบั	ของจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 

ต่างชาตทิีเ่ข้ามาในประเทศไทย	ขณะทีก่ารบรโิภคภาคเอกชนขยายตวั 

ในกลุ ่มสินค้าจ�าเป็นและบริการ	 โดยการใช้บริการใช้งานข้อมูล 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และการจ�าหน่ายรถยนต ์

เชิงพาณิชย์ก่อนการปรับขึ้นราคาภาษีสรรพสามิต	 ในปี	 2559	 

มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น	 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 

อย่างช้า	 ๆ	 แต่จ�ากัดในบางธุรกิจ	 ทั้งนี้	 ภาคการผลิตยังคงมี

ก�าลังการผลิตเหลืออยู ่มากและการลงทุนในหมวดเครื่องจักร 

อยู่ในระดับต�่า	 การส่งออกสินค้ายังหดตัวตาม	 ซึ่งเป็นผลจากราคา

ที่อยู่ในระดับต�่าและปริมาณที่ลดลงตามอุปสงค์จากประเทศคู่ค้า 

โดยเฉพาะจีนและเอเชีย	 แต่มีความเสี่ยงด้านต่าง	 ๆ	 เพิ่มขึ้น	

จากปัจจัยภายนอกของการส่งสัญญาณชะลอตัวของการบริโภค

ของประเทศเศรษฐกิจจีน	 สืบเนื่องจากการปรับสมดุลโครงสร้าง

เศรษฐกิจและการปฏิรูปทางการเงินและการคลังที่มีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกทั่วโลก	 และผลกระทบจาก 

การตัดสิทธิทางการค้าและจัดอันดับความเสี่ยงให้ประเทศไทย 

เป็นประเทศที่ท�าการประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป	 และ 

ปัจจยัภายในจากทัง้ก�าลงัซือ้และการลงทนุทีช่ะลอตวั	และภาวะภยัแล้ง 

ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ทางกสิกรรมและการเกษตร

	 จากภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน	 ส่งผลให้ธนาคาร 

ธนชาตจดัท�าแผนงานในการตดิตามและทบทวนสถานการณ์แวดล้อม	

(Landscape)	 ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่าง	 ๆ	 

อย่างใกล้ชดิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การปรบัตวัของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์	

ทองค�า	 น�้ามัน	 และราคาสินค้าเกษตร	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภค	 ทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่	 (G20)	 และภาคอุตสาหกรรมการส่งออกที่หดตัวลงจาก

ประเทศจีนอันเป็นประเทศคู่ค้าหลักที่ส�าคัญของไทย	 รวมถึงปัญหา

จากภูมิรัฐศาสตร์โลก	 (Geopolitcal	Risks)	ซึ่งกระทบต่อความเชื่อ

มั่นและการบริโภคในกลุ่มประเทศยูโรโซน	 ซึ่งส่งผ่านปัจจัยเสี่ยง 

ดังกล่าว	 ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณเงินในตลาด	 สภาพคล่องของ

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	

และการปรับดอกเบี้ยนโยบายของ	ธปท.

	 ในปี	2559	การคาดการณ์เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวัขึน้ 

โดยมกีารคาดการณ์ของ	ธปท.	ถงึอตัราการขยายตวัทีป่ระมาณร้อยละ 

3.5	 ที่จะส่งผ่านจากมาตรการการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ	 

รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะมีเพิ่มเติม	 โดยทิศทาง 

การขยายตัวของเศรษฐกิจยังคงใกล้เคียงกับปีที่แล้ว	 โดยมีอุปสงค์ 

ในประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญและปัจจัยภายนอกยังคงม ี

ความเสี่ยงอยู ่ 	 อีกทั้งด ้านการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจคู ่ค ้าหลัก	 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก	 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่

ในระดับต�่า	 รวมทั้งทิศทางการด�าเนินนโยบายการเงินของประเทศ

อตุสาหกรรมหลกัซึง่ส่งผลต่อเงนิทนุเคลือ่นย้ายและอตัราแลกเปลีย่น	

โดยการคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปปี	 2559	 ของกระทรวงพาณิชย์	 

อยู่ระหว่างร้อยละ	1.00	–	2.00	ภายใต้สมมติฐานของการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจที่ฟื ้นตัวขึ้นและสถานะราคาน�้ามันดิบของตลาดโลก

ทยอยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น	 รวมทั้งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจาก

ปัจจัยภายในประเทศ	 จากการบริโภค	 การลงทุนภาคเอกชน	 และ 

การลงทุนภาครัฐที่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อจากปีที่แล้ว	

เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะ 

นักท่องเที่ยวจีน	 และด้านการส่งออกสินค้าทุนมีการคาดการณ์ว่า 

จะทรงตวั	อย่างไรกด็	ีกระทรวงพาณชิย์ได้ปรบัแผนผลกัดนัการส่งออก 

ปี	 2559	 ให้ขยายตัวร้อยละ	 5	 โดยได้มีการนับรวมรายได้จากธุรกิจ

บริการน�าร่องเข้าไปด้วย	 6	 ธุรกิจ	 คือ	 ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ	

ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์	 ธุรกิจโลจิสติกส์	 ธุรกิจการศึกษา	 ธุรกิจ

บริการเกี่ยวกับการต้อนรับ	และธุรกิจบริการวิชาชีพ	ด้วยเล็งเห็นถึง 

ปัจจัยเสี่ยงจากการขยายตัวของทิศทางตลาดส่งออกโลก

	 การติดตามความคืบหน้าของโอกาส	 (Opportunity)	 ในการ

ประกอบธุรกิจในปี	 2559	 ยังคงเป็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(Asean	Economic	Community:	AEC)	อย่างเป็นทางการ	
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ท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายทนุและแรงงานอย่างเสร	ีประกอบกบักจิการ

ค้าชายแดนของกลุ่มประเทศชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	 CLMV	

(กมัพชูา	ลาว	เมยีนมา	และเวยีดนาม)	ทีย่งัคงเตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

และมีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการค้า

ชายแดน	 ประกอบกับรัฐบาลยังคงด�าเนินนโยบายการยกระดับ

ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค	รวมถึงการด�าเนิน

นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ	(Special	Economic	Zone)	อย่างต่อเนือ่ง 

ในระยะแรก	6	เขต	คอื	จงัหวดัมกุดาหาร	ตาก	ตราด	สงขลา	สระแก้ว	

และหนองคาย	 โดยก�าหนดสิทธิประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุน

เพือ่ส่งเสรมิให้นกัลงทนุเกดิความเชือ่มัน่และลงทนุในจงัหวดัดงักล่าว	

จงึนบัเป็นตลาดศกัยภาพส�าหรบัสนิค้าส่งออกอกีแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ใกล้ตวั	

ทั้งนี้	โครงการจัดท�าเครือข่ายถนนและรถไฟในช่วงระเบียงเศรษฐกิจ

ในช่วง	 East	 –	 West	 Corridor	 เริ่มมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 

ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการประกอบธุรกิจจากการเข้าถึงและ

การน�าเสนอธรุกรรมทางการเงนิต่อผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการในพืน้ที่ 

การค้าชายแดน	และการให้การสนับสนุนผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 

ทางด้านเงินทุน	 การบริการ	 และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 

นอกจากนั้น	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยมีการปรับเปลี่ยนเป็น

เศรษฐกิจดิจิตอล	(Digital	Economy)	อันเกิดจากการปรับพฤติกรรม

การติดต่อสื่อสารและการบริโภคสินค้าและบริการ	 รวมถึงข่าวสาร 

ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น	 โดยการจัดการประมูลคลื่นความถี่	

4G	 ในช่วงปลายป	ี 2558	 ท�าให้ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	

และขนาดใหญ่	 มีโอกาสในการขยายช่องทางธุรกิจผ่านระบบข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น	 รวมถึง

กระแสนวัตกรรมทางการเงิน	 FinTech	 (Financial	 Technology)	

เป็นการใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภค 

เข้าสูต่ลาดการเงนิหรอืท�าธรุกรรมทางการเงนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น	 อันจะเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจ	 และ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน	 ระดมทุน	

และการช�าระเงิน	 จึงนับเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ 

ภาคการเงินที่จะต้องให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง

 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

  

	 จากผลประกอบการทางการเงินของระบบธนาคาร 

พาณิชย์
1
	 ในปี	 2558	 พบว่า	 ผลก�าไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์ 

อยู่ที่	 192,325	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 14.09	 จากปี	 2557 

โดยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีอัตราการเติบโต 

ของก�าไรสทุธลิดลงร้อยละ	12.46	ในขณะทีส่าขาธนาคารต่างประเทศ

มอีตัราเตบิโตทีห่ดตวัลงทีร้่อยละ	 33.00	 อนัสะท้อนถงึความสามารถ 

ในการปรับตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ผันผวน	 ในปี	 2558	 

กลยทุธ์หลกัในการแข่งขนัของธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ทีจ่ดทะเบยีน

ในประเทศไทย	 มุ่งเน้นกลยุทธ์การเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการ

เงินครบวงจร	 (Universal	 Banking)	 กลยุทธ์ในการมุ่งเน้นลูกค้า 

เป็นจุดศูนย์กลาง	 (Customer	 Centricity)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลยุทธ์ ในการเป็นผู้น�าด้านธนาคารดิจิตอล	 (Digital	 Banking)	 

โดยการน�าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพ 

การให้บริการและเข้าถึงลูกค้าในการให้บริการธนาคารดิจิตอล 

ผ่านอินเทอร์เน็ต	 (Internet	 Banking)	 ธนาคารดิจิตอลผ่านมือถือ	

(Mobile	Banking)	เพือ่ให้บรกิารลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึในทกุที	่ทกุเวลา	

ทุกความต้องการ	 รวมทั้งยังได้ ให้ความส�าคัญกับการขยายเครือข่าย

สาขา	 และส�านกัแลกเปลีย่นเงนิตรา	 ทีพ่ร้อมให้บรกิารแก่ประชาชน

และนักธุรกิจในการตอบรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

(Asian	Economic	Community:	AEC)	ให้ครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ีเ่ป็น

เป้าหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การค้าชายแดนยังมีศักยภาพที่ด ี

ประกอบกับการที่ภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน 

ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ	ในพืน้ทีก่ารค้าชายแดน	และซปุเปอร์คลสัเตอร์	

(Border	Special	 Economic	Zones	&	Cluster	Based	Special	 

Economic	 Zones)	 โดยการจัดตั้งสาขาธนาคารเต็มรูปแบบหรือ

ส�านกังานสาขาธนาคารในกลุม่ประเทศอาเซยีน	 (Cambodia,	 Laos,	

Myanmar,	 Vietnam:	CLMV)	 เพือ่เป็นการสนบัสนนุการขยายธรุกจิ

ของลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทางหนึ่ง	 ทั้งยังมีกลยุทธ์ในการ

รองรับลูกค้าที่ขยายธุรกิจและการลงทุนในกลุ่มประเทศ	 AEC	 +	 3:	 

จนี	ญีปุ่น่	และเกาหลใีต้	อกีด้วย

	 สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 เท่ากับ	

13,218,274	 ล้านบาท	 เตบิโตร้อยละ	 2.68	 หรอืประมาณ	 345,411	

ล้านบาท	 จากปี	 2557	 โดยธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 

มีสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.22	 ในขณะที่สาขาธนาคารต่างประเทศ 

มีสินเชื่อหดตัวลงร้อยละ	 24.33	 ตามล�าดับ	 อย่างไรก็ตาม	 สินเชื่อ 

โดยรวมที่มีอัตราเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 เป็นผลเนื่องมาจากผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า	 ปริมาณหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ใน

ระดบัสงู	 ธนาคารพาณชิย์ขยายฐานลกูค้าสนิเชือ่ธรุกจิ	 สนิเชือ่ธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 และสินเชื่อรายย่อยอย่างรอบคอบรัดกุม	

และยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ	 โดยเฉพาะการให้สินเชื่อ 

ที่อยู ่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์	 ซึ่งสะท้อนความระมัดระวังของ 

สถาบนัการเงนิทีย่งัมอียูอ่ย่างต่อเนือ่ง

  

 ความส�าเร็จของธนาคารธนชาตในปี	2558

  

	 •	 ธนาคารธนชาตได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการปรับ

โครงสร้างสนิเชือ่เพือ่สร้างความสมดลุ	โดยการใช้กลยทุธ์ในการขยาย 

สนิเชือ่ประเภทอืน่นอกเหนอืจากสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์	ผ่านการน�าเสนอ 

1 
ระบบธนาคารพาณิชย์	หมายถึง	ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและสาขาธนาคารต่างประเทศรวม	30	ธนาคาร



061บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 สินเชื่อธุรกิจลูกค้า 

รายใหญ่	 สินเชื่อธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม	 สินเชื่อ 

ที่อยู่อาศัย	 และสินเชื่อลูกค้ารายย่อย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การปรับ

กลยุทธ์ ในการมุ่งเน้นสินเชื่อที่มีผลตอบแทนสูง	 ผ่านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม	 (SMEs)	สินเชื่อบัตรเครดิต	และ 

สินเชื่อส่วนบุคคล	 อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในปี	 2558	 ธนาคารธนชาต 

ประสบผลส�าเร็จในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของธนาคาร 

ธนชาต	โดยจ�านวน	Cross-sell	Ratio	และจ�านวนลูกค้าที่ใช้บริการ

ของธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลัก	ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 โดยธนาคารธนชาตมุ ่งเน้นการน�าเสนอและ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับบริษัทในเครือ	 ผ่านการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้นวัตกรรมใหม่ของธนาคารธนชาตควบคู่ไปกับ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ	เช่น	ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ผลิตภัณฑ์

ประกันภัย	ผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์	และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม	เป็นต้น	

โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ประกนัชวีติทีธ่นาคารธนชาตได้ร่วมเป็นพนัธมติร

ทางธุรกิจกับ	 บมจ.	 พรูเด็นเชียล	 ประกันชีวิต	 อันน�าไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 ท�าให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ 

ที่ตรงตามความต้องการ	 และได้รับการพัฒนาจากสถาบันการเงิน 

ชั้นน�าระดับโลก

	 •	 ธนาคารธนชาตมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

อย่างต ่อเนื่อง	 เพื่อให ้การด�าเนินงานของธนาคารธนชาตมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	 เช่น	 ระบบปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มี 

ความรวดเร็วและแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 ระบบการจัดเก็บหนี้ที่ได้รับ 

การพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมหนี้ด้อยคุณภาพ	 และการตั้งเงินส�ารอง

ของธนาคารธนชาต	 การพัฒนาเครื่องมือที่จะสนับสนุนพนักงาน 

ในการดแูลลกูค้า	คอื	ระบบ	Customer	Relationship	Management	 

ทัง้ลกูค้ารายย่อยและลกูค้าธรุกจิ	ทีจ่ะช่วยให้พนกังานของเราน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ได้มากที่สุด	 นอกจากนี้	 ภายใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง

กลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก์	 กลุ่มธนชาตได้น�าความเชี่ยวชาญ 

และนวัตกรรมของสโกเทียแบงก์มาพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย 

อย่างต่อเนื่อง	เช่น	ระบบ	Loan	Origination	System	เป็นระบบงาน 

อนุมัติสินเชื่อที่ทันสมัย	 มายกระดับคุณภาพการอนุมัติสินเชื่อ 

รายย่อยทุกประเภทของธนาคารธนชาต	 เช่น	 สินเชื่อบ้าน	 สินเชื่อ 

ส่วนบุคคล	 สินเชื่อบัตรเครดิต	 และบัตรเงินสด	 ให้ถูกต้อง	 รวดเร็ว	

และลดความเสี่ยงจากการเป็นหนี้ด ้อยคุณภาพ	 โดยใช้ข้อมูล	 

Scoring	 ที่น่าเชื่อถือ	 ตอบสนอง	 และสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า	 รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	 

อันน�ามาซึง่ความพงึพอใจและประสบการณท์ีด่ใีห้แก่ลกูค้า	ตลอดจน

เพิ่มจ�านวนการถือครองผลิตภัณฑ์และรายได้ ให้แก่ธนาคารธนชาต

	 •	 ธนาคารธนชาตได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของบุคลากร 

ที่เป็นทรัพยากรส�าคัญขององค์กร	ด้วยในปีที่ผ่านมา	ธนาคารธนชาต 

ได้มีการจัดท�าโครงการ	 Staff	 Segmentation	 ในทุกหน่วยงาน	

โครงการนี้ช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงความสามารถ	 จุดอ่อน	 จุดแข็ง

ของพนักงานของตนอย่างแท้จริง	 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

จัดเตรียมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม	 เช่น	

การสอนงาน	 (Coaching)	 ผ่านการฝึกอบรมต่าง	 ๆ	 การพัฒนา

ภาวะผู้น�า	 เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 

รวมทั้งมีภาวะผู้น�าที่เหมาะสม	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ	 และ

มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่รับผิดชอบ	 ให้เกิดการด�าเนินงาน 

ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 •	 ธนาคารธนชาตมเีป้าหมายในการเป็นองค์กรธรุกจิชัน้น�า 

ที่ประสบความส�าเร็จ	 สามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น 

และผูม้ส่ีวนได้เสยี	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว	ธนาคารธนชาต 

จงึมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นแนวทาง	

และให้ความส�าคัญกับการมีจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	ธนาคาร

ธนชาตได้มีการประกาศนโยบายจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่องผ่านทาง

ระบบ	 E-learning	 เพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่า

องค์กร	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้บคุลากรทกุระดบัได้มกีารพฒันา

ตนเอง	 ส�านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของตน	ด้วยความถงึพร้อมซึง่คณุธรรมและจรยิธรรม	เพือ่ให้กรรมการ	

ผู ้บริหาร	 และพนักงานของธนาคารธนชาตสามารถน�าแนวทาง 

ดังกล ่าวไปประยุกต ์ ใช ้ ให ้เหมาะสม	 โดยยึดมั่นในคุณธรรม	 

ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายต่าง	 ๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 ธนาคารธนชาตเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

และจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความส�าเร็จ

สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคม 

และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารธนชาต

	 •	 ธนาคารธนชาตได้มกีารเน้นย�า้ให้ผูบ้รหิารในทกุภาคส่วน 

ตระหนักถึงการสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เพื่อให้

พนักงานในทุกระดับชั้นเข้าใจถึงเป้าหมายที่ธนาคารธนชาตมุ่งมั่น 

จะไปถึง	 และเพื่อสะท้อนออกไปสู่การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ	

ทั้งนี้	 ในปีที่ผ่านมา	 มีการสื่อสารภายนอกเพื่อสร้างการจดจ�าและ 

ความประทับใจผ่านหลากหลายช่องทาง	 เพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของ

ลูกค้าในปัจจุบัน	 เช่น	 โซเชียลมีเดียต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง	 ผ่านกิจกรรม 

เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR)	อย่างต่อเนื่อง

	 โดยในปี	2558	ธนาคารธนชาตรวมถึงกลุ่มธนชาต	ได้สร้าง

ผลงานทางด้านการพฒันาผลติภณัฑ์	การพฒันาด้านเทคโนโลยี	และ

ผลงานด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	ให้เป็น 

ทีป่ระจกัษ์แก่บรรดาลกูค้า	องค์กรภายนอก	และสาธารณชน	ดงัรางวลั

ที่ได้รับในปี	2558

  

 ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาต

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

  

	 หากเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่น	 ธนาคารธนชาต 

นับได้ว่าเป็นธนาคารหนึ่งที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว	 

โดยในปี	 2558	 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์รวม	 980,978	 ล้านบาท	



062           รายงานประจำาปี 2558

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการ

ลงทุน

	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ให้บริการโดย	บล.	ธนชาต	ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์	แบบ	ก	(Full	License)	ได้แก่	การเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์	(ในประเทศและต่างประเทศ)	การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	

การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ	การเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์	และได้ประกอบ 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ	 ส-1	 (Full	 Services)	 ได้แก่	 

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 การซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง	 ส่วนธุรกิจจัดการลงทุน	 ให้บริการโดย	 

บลจ.	ธนชาต	ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	ธุรกิจจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา 

การลงทุน

ธุรกิจหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บล.	 ธนชาต	 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยแบ่งออกเป็น	 

2	ธรุกจิหลกั	ได้แก่	ธรุกจินายหน้าค้าหลกัทรพัย์	และธรุกจิวาณชิธนกจิ 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บล.	ธนชาต	มีส�านักงานสาขาทั้งหมด	 

40	สาขา	โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง	ๆ	ดังนี้

 

	 1.	 นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์	ให้บรกิารเป็นนายหน้าซือ้ขาย 

หลักทรัพย์	 รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า	 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	 ลูกค้าของ	 บล.	 ธนชาต	 

มทีัง้บคุคลธรรมดา	นติบิคุคล	และลกูค้าสถาบนั	ทัง้ในและต่างประเทศ

	 	 บล.	 ธนชาต	 ได้ด�าเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย 

หลกัทรพัย์ในต่างประเทศ	โดยเริม่ให้บรกิารในปี	2552	ทัง้นี	้บล.	ธนชาต 

มีแนวคิดที่จะเปิดโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ	 ส�าหรับลูกค้า

บุคคลธรรมดา	 นิติบุคคล	 และสถาบัน	 เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือก 

ที่หลากหลาย	 และสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่ง	บล.	ธนชาต	ได้ ให้บริการระบบส่งค�าสั่ง

หรอืคดิเป็นร้อยละ	5.67	ของอตุสาหกรรมธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีน 

ในประเทศไทย	โดยธนาคารธนชาตมสีนิเชือ่ทัง้หมด	713,466	ล้านบาท 

เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ จดทะเบียน 

ในประเทศไทย	 คิดเป็นร้อยละ	 5.40	 ถึงแม้ว่าสินเชื่อโดยรวม 

ของธนาคารธนชาตจะลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา	 เนื่องจาก 

กลยุทธ์ ในการปรับโครงสร้างสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	 โดยสินเชื่อ 

เช่าซื้อรถยนต์มีสัดส่วนลดลงร้อยละ	9.7	ขณะที่สินเชื่อประเภทอื่นม ี

การเติบโตเป็นล�าดับ	 เช่น	 สินเชื่อที่อยู่อาศัย	 ที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	5.34	ซึง่จะส่งผลดต่ีอการกระจายโครงสร้างของสนิเชือ่แต่ละ

ประเภทให้สมดุล	อันเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ของโครงสร้างสินเชื่อของธนาคารธนชาตในระยะยาว	 นอกจากนี้	 

ในปี	 2558	ธนาคารธนชาตมีเงินฝากและเงินกู้ยืมทั้งหมด	741,145	

ล้านบาท	 อันเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้ารายย่อยในผลิตภัณฑ ์

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อขยายฐานลูกค้ารายย่อยให้กว้างขวางมากขึ้น 

โดยสัดส่วนเงินฝากของธนาคารธนชาตต่อเงินฝากทั้งหมดของ

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย	คิดเป็นร้อยละ	5.44	

	 นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตยงัคงให้ความส�าคญัในการบรหิาร

จัดการหนี้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเห็นได้จาก	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ต่อสนิเชือ่รวม	(NPL	Ratio)	ลดลงจากร้อยละ	4.09	เหลอื	2.84	พร้อมกนันี ้

อัตราส่วนส�ารองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	เพิ่มขึ้น 

อยู่ที่ร้อยละ	 119.42	 จาก	 85.52	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 อีกทั้งเตรียม 

ความพร้อมในการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์

ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	(Liquidity	Coverage	Ratio:	LCR)	

และด�ารงฐานะเงินกองทุนตามเกณฑ์	 Basel	 III	 โดยอัตราส่วนเงิน

กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 หรือ	 Capital	 Adequacy	 Ratio	 (CAR	

Ratio)	 ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ร้อยละ	 17.92	 เป็นอันดับ	 2	 ของ

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

ธนาคารพาณิชย์ที่ร้อยละ	17.28	และมากกว่าเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนด	

ที่ร ้อยละ	 8.50	 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของธนาคารธนชาต	 ว่าม ี

ความพร้อมและความแข็งแกร่งพอที่จะด�าเนินงานและขยายธุรกิจ

	 ธนาคารธนชาตได้วางเป้าหมายในการด�าเนนิงานของธนาคาร

ธนชาตนอกเหนอืจากการพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิและการบรกิาร

อันดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้าแล้ว	 ธนาคารธนชาตยังได้พัฒนาและเพิ่ม

คณุภาพของช่องทางในการให้บรกิารในหลากหลายรปูแบบให้กบัลกูค้า 

ไม่ว่าจะเป็น	 จ�านวนสาขาทั้งหมด	 614	 สาขา	 นับเป็นล�าดับที่	 6	 

ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	 หรือคิดเป็นร ้อยละ	 8.70	 

ของสาขาธนาคารพาณชิย์ทัง้หมด	การก้าวเข้าสูร่ะบบธนาคารดจิติอล 

(Digital	 Banking)	 โดยการให้บริการทางการเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 ผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติและเครื่องฝาก 

และถอนเงินสดอัตโนมัติ	 จ�านวนมากกว่า	 2,100	 เครื่อง	 ธนาคาร

ออนไลน์หรือ	 “Thanachart	 iNet”	 การให้บริการทางการเงินผ่าน

ทางโทรศัพท์หรือ	Interactive	Voice	Response	(IVR)	และการให้

บริการธนาคารบนมือถือ	(Mobile	Banking)	ซึ่งจะพร้อมให้บริการใน

ไตรมาสที	่3	ของปี	2559	การเสรมิสร้างการพฒันาบคุลากรให้มคีวาม

เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถ	 และมีความพร้อมในการที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการให้ค�าปรึกษาลูกค้าเพื่อที่จะน�าส่งบริการทางการเงิน 

ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ	 นอกจากนี้	 ภายใต้การเป็น 

พันธมิตรและความร่วมมือกับสโกเทียแบงก์	 ธนาคารธนชาต 

ยังมีแนวทางในการที่จะน�าและปรับใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี	

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	และการให้บริการแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล	 และการเชื่อมโยงเครือข่ายส�านักงานและสาขาของ 

สโกเทยีแบงก์ในภมูภิาคอาเซยีนและเอเชยี	เพือ่รองรบัการให้บรกิาร

ลูกค้าที่ครอบคลุมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 มาเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน	 เพื่อให้ธนาคารธนชาตเกิดความ 

ได้เปรียบจากคู่แข่งขันอย่างยั่งยืน	



063บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ซื้อขายแบบ	Direct	Market	Access	(DMA)	เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ในประเทศต่าง	ๆ	ได้โดยตรงเกือบทั่วทุกมุมโลก	ดังนี้

  ทวีปเอเชีย	 :	ออสเตรเลีย	ฮ่องกง	สิงคโปร์	มาเลเซีย	

ญี่ปุ่น	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	จีน	เวียดนาม

  ทวีปอเมริกา	:	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา

  ทวีปยุโรป	:	เนเธอร์แลนด์	เบลเยียม	โปรตุเกส	ฝรั่งเศส	

เยอรมนี	อังกฤษ	อิตาลี	เดนมาร์ก	ฟินแลนด์	สวีเดน	นอร์เวย์	สเปน	

สวิตเซอร์แลนด์	โปแลนด์	ออสเตรีย	และเช็ก

 2.	 การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	ให้บรกิาร

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์

	 3.	 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 (Securities	 Borrowing	

and	Lending:	SBL)	ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	ส�าหรับ

ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

	 4.	 การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสทิธอินุพนัธ์	

(Derivative	Warrant:	DW)	เพือ่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในการลงทนุให้กบั 

ลูกค้าในการเพิ่มสภาพคล่อง	และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

	 5.	 ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 

ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวมของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง	ๆ	ที่	บล.	ธนชาต	เป็นตัวแทน

	 6.	 ที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจ�าหน ่ายหลักทรัพย ์	 

ให้บรกิารเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ	ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ	และเป็น 

ผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้

และตราสารทุน	 ทั้งในบทบาทของผู ้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ 

รับประกันการจ�าหน่าย	 ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน 

การจ�าหน่าย	ผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

	 7.	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 ให้บริการใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 

งานบรกิารนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ผูอ้อกหลกัทรพัย์	นายทะเบยีนผูถ้อื

หลักทรัพย์	 และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

โครงการการเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่แก่กรรมการ	หรอืพนกังาน	

หรือบริษัทย่อย	(Employee	Stock	Option	Program:	ESOP)

	 8.	 การเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์	 (Structured	

Notes)	 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย

ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางเลือกในการกระจาย

ความเสี่ยงในการลงทุน

 

 การตลาดและการแข่งขัน

	 1.	 ในช่วงปี	 2558	 ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายใน

ประเทศและภายนอกประเทศนั้น	 ยังคงสร้างความท้าทายให้กับ

ตลาดหลกัทรพัย์ไทยโดยรวม	ทัง้ปรมิาณการซือ้ขายและดชันรีาคาหุน้

	 	 ปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบในเชิงกดดันต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ไทยมาจาก	3	ปัจจัยส�าคัญ	คือ	1)	การส่งสัญญาณ

ขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ	(Federal	

Reserve	 Bank:	 FED)	 อย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจาก	 ตัวเลขเศรษฐกิจ 

ของทางสหรัฐฯ	 ออกมาดีกว่าคาดหมายเล็กน้อย	 โดยได้รับแรงหนุน

มาจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง	2)	ความกังวลต่อภาพโดยรวมของ

เศรษฐกิจจีน	 ซึ่งเป็นคู่ค้าคนส�าคัญของไทยนั้น	 ก�าลังเผชิญกับการ 

หดตัวลงอยู่ในระดับต�่าสุดในรอบระยะเวลา	6	ปี	ส่งผลให้รัฐบาลจีน

ประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ	(Quantitative	Easing:	QE)	

อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การลดดอกเบี้ยนโยบายและอัตราการตั้งส�ารอง

ของธนาคาร	โดยล่าสดุทางรฐับาลจนีได้เปิดเผยข้อมลูผลก�าไรโดยรวม

ของบริษัทจดทะเบียนในจีนที่ลดลงร้อยละ	9.50	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันในปี	2557	และ	3)	สถานการณ์เศรษฐกิจในยุโรป 

ทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป	โดยทางสหภาพยโุรป	(European	

Union:	 EU)	 ได้แสดงท่าทีให้เห็นว่า	 ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของ 

ยูโรโซนในปี	 2558	 นั้น	 ความจ�าเป็นที่ต้องเพิ่มมาตรการผ่อนคลาย

ทางการเงินมีน้อยลง	 จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 รวมถึงปัจจัย 

ทางด้านราคาพลังงานมีผลกระทบกับตัวเลขในภาคน�าเข้าและ 

ส่งออกของไทย	 โดยมูลค่าการส่งออก	ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 ลดลง

ร้อยละ	 6.6	 หลังจากจีนและอาเซียนเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัว	 

และราคาสนิค้าส่งออกทีเ่กีย่วข้องกบัราคาน�า้มนัลดลง	มลูค่าการน�าเข้า 

หดตัวลงร้อยละ	8.5	โดยหลัก	ๆ	แล้วมาจากราคาของพลังงาน

 

	 	 ด้านภาพรวมเศรษฐกิจไทย	นับตั้งแต่ต้นปี	2558	สภาวะ

เศรษฐกิจภายในประเทศ	มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ด้วยแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุน 

ของภาครัฐที่ขยับมาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการใช้จ่ายในประเทศ

ที่ขยับตัวดีขึ้น	 หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการปรับขึ้นภาษีรถยนต์

ในปี	2559	จากการเปิดเผยข้อมูลโดย	ธปท.	ในแถลงการณ์	ฉบับที่ 

63/2558	 การท่องเที่ยวไทยในปี	 2558	 นั้น	 สามารถฟื้นตัวได้ 

อย่างต่อเนื่อง	หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ	โดย	ธปท. 

เผยว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวฟื ้นตัวอย่างต่อเนื่อง	 

ในส่วนของเรื่องการใช้จ่ายทางภาครัฐและเอกชนนั้น	รายจ่ายภาครัฐ 

ขยายตัวร้อยละ	 17.00	 เมื่อเปรียบเทียบกับปี	 2557	 ซึ่งมาจาก 

การลงทุนทางด้านคมนาคมและชลประทาน	 ปัจจัยเชิงบวกนั้นยังมี 

ให้เห็นจากทางภาคเอกชน	 ที่เห็นได้จากรายได้นอกภาคเกษตร 

ทีเ่พิม่มากขึน้	ซึง่มผีลต่อการพยงุก�าลงัซือ้ภาคครวัเรอืนอย่างต่อเนือ่ง	

โดยในภาพรวมของเศรษฐกจิภายในประเทศนัน้	ตลาดหลกัทรพัย์ไทย 

ยังคงได้รับแรงกดดันจากการฟื ้นตัวที่ล ่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้	 

โดยนกัลงทนุยงัคงจบัตาดกูารกระตุน้เศรษฐกจิจากภาครฐั	ไม่ว่าจะเป็น 

ในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดการบริโภคและการลงทุน 

ในประเทศ	หรือการกระตุ้นภาวะความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  

	 	 ตลท.	 ได้เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม	 2558	 ถึง

เดอืนกนัยายน	2558	(สิน้สดุไตรมาส	3)	ว่า	ในช่วงดงักล่าวนัน้	บรษิทั 

จดทะเบียนใน	 ตลท.	 มีมูลค่าระดมทุนทั้งสิ้น	 214,069	 ล้านบาท	 

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัในปี	2557	แล้วนัน้	มสีดัส่วน 



064           รายงานประจำาปี 2558

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 22.90	 โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการระดมทุน 

ในตลาดแรก	 และจากข้อมูลสิ้นเดือนกันยายน	 2558	 มูลค่าตลาด

รวม	(Market	Capitalization)	ของ	ตลท.	อยู่ที่	12.76	ล้านล้านบาท	 

ลดลงร้อยละ	 7.90	 จากสิ้นปี	 2557	 ส่วน	Market	 Capitalization	 

ของตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	 (MAI)	 อยู่ที่	 346,316	 ล้านบาท	 

ลดลงร้อยละ	9.60	จากสิ้นปี	2557

 

	 ส�าหรับ	บล.	ธนชาต	มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ	4.07	

เป็นอนัดบัที	่7	จากจ�านวนบรษิทัหลกัทรพัย์ทัง้สิน้	36	บรษิทั	ในปี	2558 

ภาวะการแข่งขนัยงัคงมมีากขึน้	โดยเป้าหมายคอื	กลุม่นกัลงทนุทัว่ไป 

(Retail)	 จากบริษัทหลักทรัพย์ ใหม่ที่ได้เปิดตัวในปี	 2557	 ได้แก่	

บริษัทหลักทรัพย์	 เออีซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (AEC)	 บริษัทหลักทรัพย์	

แอพเพิล	 เวลธ์	 จ�ากัด	 (Apple	 Wealth)	 และบริษัทหลักทรัพย์	 

แลนด์	 แอนด์	 เฮ้าส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (LHSEC)	 ได้ขยายอิทธิพล 

ในการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งสามารถ

เห็นได้จากส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และ 

ในปี	 2558	 ได้มีการเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มอีก	 2	 บริษัท	 คือ	 

บริษัทหลักทรัพย์	 เอเอสแอล	 จ�ากัด	 (ASL)	 และบริษัทหลักทรัพย์	 

เอสบไีอ	ไทย	ออนไลน์	จ�ากดั	(SBITO)	โดยในอตุสาหกรรมมกีารโยกย้าย 

บรษิทัของผูแ้นะน�าการลงทนุ	(Investment	Consultant)	ระหว่างกนั

อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ภาพรวมของการแข่งขันยังมุ่งไปสู่การน�า

นวัตกรรมใหม่	ๆ 	เข้ามาน�าเสนอแก่นักลงทุน	เช่น	โปรแกรมส�าเร็จรูป

เพือ่การน�าเสนอข้อมลูแก่ลกูค้า	ทัง้ด้านปัจจยัพืน้ฐานและปัจจยัเทคนคิ	

รวมถึงการน�าเสนอระบบการซื้อขายแบบใหม่	 เช่น	 Algo	 Trading	

และ	Trading	Platform	อื่น	ๆ	เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งค�าสั่งซื้อขาย

ให้กับนักลงทุน	 และนอกเหนือจากการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์

ไทยแล้ว	ยงัมกีารแข่งขนัจากบรษิทัหลกัทรพัย์ต่างประเทศซึง่สามารถ

แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น	และยังมีความร่วมมือกันในการ

สร้างธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในเครือ	 ในรูปแบบ

ต่าง	ๆ	มากขึ้น

	 2.	 สมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 

42	ราย	ในปี	2558	มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น	48.2	ล้านสัญญา 

หรือคิดเป็นปริมาณซื้อขายเฉลี่ยวันละ	 199,749	 สัญญา	 โดย	 

บล.	ธนชาต	มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ	2.80	หรืออันดับที่	13	

จากจ�านวนสมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมด

	 3.	 ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ยังมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง	 โดยเฉพาะในส่วนของ

ธุรกรรมของการรวมกิจการ	 การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 

และการระดมทนุทีเ่พิม่มากขึน้	ถงึแม้ว่า	การแข่งขนัด้านราคาจะมสีงูขึน้ 

แต่ศักยภาพการแข่งขันหลักด ้านคุณภาพของการให ้บริการ	 

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	 ทั้งด้านการให้ค�าแนะน�าที่ตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าและการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า	การมเีครอืข่าย

ของผู้ ให้บรกิาร	ตลอดจนการสร้างสรรค์และน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ  

ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับลูกค้าได้	 อันจะท�าให้

ลูกค้าเลือกใช้บริการของ	บล.	ธนชาต	เพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจจัดการลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

	 บลจ.	ธนชาต	ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนรายย่อย	 ผู้ลงทุนรายใหญ่	

และผู้ลงทุนสถาบัน	 โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจัด

จ�าหน่ายหลายช่องทาง	ได้แก่	สาขาของธนาคารธนชาต	และผูส้นบัสนนุ 

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับ

ความเหน็ชอบจาก	ก.ล.ต.	ภายใต้การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีโดยจดัให้มี 

บคุลากรทีม่คีณุสมบตัติามที่	ก.ล.ต.	ก�าหนด	ในการให้บรกิารทีเ่กีย่วกบั 

การลงทุน	 โดยควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ 

ผู้ลงทุน	

  

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	มบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ

ทั้งสิ้น	 20	 บริษัท	 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวม 

ทีเ่สนอขายประชาชนทัว่ไปทัง้สิน้	3,760,599	ล้านบาท	(ไม่รวมกองทนุรวม 

วายุภักษ์	กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ	กองทุนรวม 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน	 และ 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง)	 ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธเิพิม่ขึน้จากปี	2557	ร้อยละ	11.3	ในปี	2558	มกีองทนุทีจ่ดัตัง้ใหม่	

จ�านวน	646	กองทนุ	รวมมลูค่าทรพัย์สนิสทุธทิัง้สิน้	1,169,798	ล้านบาท 

โดยกองทุนที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นกองทุนประเภทตราสารหนี้ 

ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จ�านวน	 428	 กองทุน	 มูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ	 1,052,695	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 89.99	 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่จัดตั้งในปี	 2558	 ส�าหรับกองทุนที่	 

บลจ.	ธนชาต	เสนอขายในปี	2558	ร้อยละ	72.91	เป็นกองทนุตราสารหนี ้

ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปตามอุตสาหกรรมกองทุนรวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บลจ.	ธนชาต	มีสินทรัพย์ภายใต้

การบรหิารรวมทัง้สิน้	(Asset	under	Management)	จ�านวน	166,354	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	จ�านวน	2,226	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

1.36	เป็นการเพิม่ขึน้จากกองทนุรวมทีเ่สนอขายประชาชนทัว่ไป	4,484	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.2	ส�าหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

แบ่งเป็นสัดส่วนของกองทุนรวมร้อยละ	 84.72	 กองทุนส่วนบุคคล 

ร้อยละ	7.72	และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร้อยละ	7.56

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจประกัน

 

	 การด�าเนินธุรกิจประกันของกลุ ่มธนชาต	 แบ่งออกเป็น	 

2	 ประเภทธุรกิจ	 ได้แก่	 ธุรกิจประกันภัย	 ด�าเนินการโดยธนชาต 

ประกนัภยั	ให้บรกิารประกนัวนิาศภยัทกุประเภท	และธรุกจิประกนัชวีติ 

ด�าเนนิการโดย	ประกนัชวีตินครหลวงไทย	ประกอบธรุกจิหลกัประเภท

ธุรกิจประกันชีวิต	ส�าหรับสถาบันและองค์กร	และส�าหรับบุคคลทั่วไป



065บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ธุรกิจประกันภัย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกัน

วนิาศภยั	ได้แก่	การประกนัอคัคภียั	การประกนัภยัรถยนต์	การประกนัภยั 

ทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ในเดือนมกราคม	 -	 ตุลาคม	 ของปี	 2558	 ธุรกิจประกัน 

วินาศภัยของไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2557	 โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 

ที่ระดับร้อยละ	 0.92	 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น	 171,894	 

ล้านบาท	 โครงสร้างตลาดประกันวินาศภัยในช่วงเดือนมกราคม	 -	

ตุลาคม	 ของปี	 2558	 การประกันภัยรถยนต์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาด

สงูสดุถงึร้อยละ	57	ของมลูค่าตลาดรวม	รองลงมาคอื	การประกนัภยั 

เบ็ดเตล็ด	 มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	 35	 ส่วนการประกันอัคคีภัย	 

และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	 5	

และร้อยละ	3	ตามล�าดับ

	 ธนชาตประกันภัยมุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดี	 รวดเร็ว	

มีประสิทธิภาพ	 และซื่อสัตย์	 ตลอดจนได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์	 

และน�าเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่	 ๆ	 ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 

สภาพเศรษฐกจิ	สงัคม	และความต้องการของกลุม่ลกูค้า	ค�านงึถงึอตัรา 

เบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อลูกค้า	 รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทาง 

การแข่งขัน	 ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพิ่มช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย	 ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม	

กลุม่ลกูค้าหลกัส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	98	ของจ�านวนลกูค้าทัง้หมด	

ได้แก่	 กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่

ในช่วงไม่เกิน	 5	 ล้านบาท	 โดยประเภทผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 

ที่ลูกค้าเลือก	 ได้แก่	 การประกันภัยรถยนต	์ การประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล	และการประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย	กลุ่มลูกค้าดังกล่าว

มาจากลูกค้าสินเชื่อของธนาคารธนชาต	 และการท�าการตลาดของ 

ธนชาตประกันภัย

	 ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกัน 

ตั้งแต่	 5	 ล้านบาทขึ้นไปนั้น	 ได้แก่	 ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชน

ที่ด�าเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา	 ทั้งการพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม	 โดยผลิตภัณฑ์หลัก	 ๆ	 ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้	 คือ	

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	 และการประกันอัคคีภัย	 จากลักษณะของ 

ฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 สามารถสรุปได้ว่า	 ตั้งแต่ธนชาต 

ประกนัภยัได้เริม่ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั	มไิด้มกีารพึง่พงิลกูค้า

รายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ	30	ของรายได้รวมของธนชาตประกันภัย	

นอกจากนี	้ได้เปิดด�าเนนิการให้บรกิารรบัประกนัภยัเฉพาะลกูค้าภายใน

ประเทศเท่านั้น

	 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการ 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของป	ี 2559	 ของสมาคมประกันวินาศภัย	

คาดว่าในปี	 2559	 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยจะมี 

อัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ	 2	 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 

อยู่ที่	200,350	ล้านบาท

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 

	 ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล	ประกันชีวิตกลุ่ม	ซึ่งเป็น 

หลักประกันด้านการออมเงิน	 ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	

ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และองค์กรทั่วไป

	 ด ้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของประกันชีวิต

นครหลวงไทย	มผีลติภณัฑ์สะสมทรพัย์	ผลติภณัฑ์ชัว่ระยะเวลา	ดงันี ้

 

 -	 ผลิตภัณฑ์	SCI	Life	20/10M	ระยะเวลาเอาประกันภัย 

20	ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	 

1	-	19	รบัเงนิคนืร้อยละ	3	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	สิน้ปีกรมธรรม์ที่ 

20	 รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	 150	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	207	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลติภณัฑ์	SCI	Life	10/3	ระยะเวลาเอาประกนัภยั	10	ปี 

ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 3	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	 1	 -	 9	

รับเงินคืนร้อยละ	 3	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 สิ้นปีกรมธรรม์ที่	 10	 

รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	 330	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	357	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 

 -	 ผลิตภัณฑ์	SCI	Life	10/4	ระยะเวลาเอาประกันภัย	10	

ปี	ช�าระเบ้ียประกันภัยเพียง	4	ปี	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	1	-	9	

รับเงินคืนร้อยละ	 4	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 สิ้นปีกรมธรรม์ที่	 10	 

รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	 434	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	470	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 

 -	 ผลิตภัณฑ์	SCI	Life	10/10	ระยะเวลาเอาประกันภัย	

10	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัย	 10	 ปี	 โดยให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	

200	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 และเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่	 10	 รับคืน

เบี้ยประกันภัยรายปีที่ช�าระมาแล้วทั้งหมด

 -	 ผลติภณัฑ์	SCI	Smart	Life	10/5	ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

10	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	5	ปี	ด้านเงนิคนืสิน้ปีกรมธรรม์ที	่1	-	6	

รบัเงนิคนืร้อยละ	20	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	สิน้ปีกรมธรรม์ที่	7	-	9	

รบัเงนิคนืร้อยละ	100	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	และสิน้ปีกรมธรรม์ที่ 

10	 รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	 150	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	570	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	Healthy	Max	ระยะเวลาเอาประกัน	5	ปี	

ช�าระเบี้ยประกัน	5	ปี	ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	ทั้งกรณี



066           รายงานประจำาปี 2558

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	โดยให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง	100,000	บาท	

พร้อมความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน	 ทั้งกรณี

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	 ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง	 200,000	

บาทต่อครั้ง

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 มีผลิตภัณฑ์ที่ให้

ความคุม้ครองทัง้การเสยีชวีติ	ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ	และการบาดเจบ็ 

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 คุ ้มครองอุบัติเหต ุ

จากการขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์	ชดเชยรายได้สงูสดุ	365	วนั 

สามารถเลือกท�าประกันได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบครอบครัว	 

โดยคุ้มครองสมาชิกที่มีอายุระหว่าง	1	-	65	ปี

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ ่มของบริษัท	 มีผลิตภัณฑ ์

ทั้งแบบที่ให้ความคุ ้มครองชีวิตและความคุ ้มครองด้านสุขภาพ	 

โดยให้ความคุ้มครองทั้งในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน	 และ 

รบัความคุม้ครองได้โดยไม่ต้องตรวจสขุภาพ	ด้วยเบีย้ประกนัอตัราเดยีว

ทุกเพศ	ทุกอายุ

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ	 MRTA	 

(Mortgage	Reducing	Term	Assurance)	เป็นผลติภณัฑ์ทีร่บัประกนัภยั 

รายบุคคล	 คุ้มครองสินเชื่อเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู้	 ซึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและ

ทุพพลภาพถาวร	 ด้วยจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นรายงวด	

ซึ่งอาจลดลงเป็นรายงวด	 งวดละเท่า	 ๆ	 กัน	หรือลดลงเป็นรายงวด

ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

 

 การตลาดและการแข่งขัน

 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 

	 กลยุทธ์ด้านการตลาดของประกันชีวิตนครหลวงไทย	มุ่งเน้น

การด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดส�าหรับลูกค้ารายบุคคล	 ส�าหรับ

กลุม่ลกูค้าหลกัเป็นลกูค้าทีม่รีายได้ระดบักลางขึน้ไป	(Middle-Upper	

Income)	โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ	สร้างความ

สัมพันธ์และมอบการบริการให้กับลูกค้า

 

 ช่องทางการจ�าหน่าย

 

	 ประกนัชวีตินครหลวงไทย	ด�าเนนิธรุกจิภายใต้กลยทุธ์ทางการ

ตลาดหลากหลายช่องทางการขาย	เพื่อตอบสนองความต้องการทาง 

ด้านการเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โดยช่องทางการขายหลักประกอบด้วย	 ช่องทางการขายผ่าน 

ทางโทรศัพท์	 (Telesales)	 ช่องทางการขายผ่านกลุ ่มพนักงาน	 

Relationship	Management	ช่องทางการขายผ่านนายหน้านติบิคุคล	

(Broker)	ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 และ	 บบส.	 แม๊กซ์	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ้น

โดยตรง	 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รวมทั้งหลักประกันของสินทรัพย์นั้น	 จากสถาบันการเงินทั่วไป 

และสถาบันการเงินที่ปิดกิจการแล้ว	 เพื่อน�ามาบริหารหรือจ�าหน่าย 

จ่ายโอนต่อไป	 และประกอบกิจการอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับ 

อนุญาตไว ้ ในประกาศกระทรวงการคลังหรือกฎหมายว่าด ้วย 

บริษัทบริหารสินทรัพย์	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การตลาดและการแข่งขัน

	 การบริหารจัดการทรัพย ์สินดังกล ่าวมีเป ้าหมายหลัก 

ในการแก้ปัญหาหนี้ค้างช�าระ	 โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน 

ของลูกหนี้	 ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้	 มีวัตถุประสงค์

และนโยบายหลักในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพ 

ลกูหนี	้โดยด�าเนนิการตดิตามลกูหนีเ้พือ่ท�าการปรบัปรงุโครงสร้างหนี้ 

ให้ลกูหนีส้ามารถช�าระหนีไ้ด้ตามความสามารถทีแ่ท้จรงิ	และกลบัเป็น 

สินเชื่อที่มีคุณภาพ	 ส�าหรับการบริหารทรัพย์สินรอการขาย	 รวมทั้ง 

การขายทรพัย์สนิรอการขายให้แก่บคุคลภายนอกทีส่นใจทัว่ไป	เพือ่ให้ 

เป็นไปตามกลยุทธ์การด�าเนินงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้	 โดยได้มี 

การว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สินรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	

เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดราคาขายและบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ม ี

มูลค่าสูง	 รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพ 

ในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น	 ด้วยการจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	 

ของทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่ม	 (Value-Added)	 โดยประสาน 

ความร่วมมอืกบักลุม่บรษิทัในเครอื	และเพิม่ช่องทางในการจดัจ�าหน่าย	

เช่น	 ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนิน 

การประมูลขายหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต	 รวมถึง

การจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อการจ�าหน่าย	 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ให้มากที่สุด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 ทีเอส	 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย	 ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

และทรัพย์สินรอการขาย	 โดยด�าเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท�าการ

ปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้ให้ลกูหนีส้ามารถช�าระหนีไ้ด้ตามความสามารถ

ที่แท้จริง	และกลับเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพ



067บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

 การตลาดและการแข่งขัน

	 บบส.	 ทีเอส	 มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	เพือ่น�ามาบรหิารหรอืจ�าหน่ายจ่ายโอน	

รวมทั้งการขายทรัพย์สินรอการขาย	 (NPA)	 ให้แก่บุคคลภายนอก 

ที่สนใจทั่วไป	 ดังนั้น	 เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระท�าได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและสามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได้ 

บบส.	 ทีเอส	 จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพย์สินรอขายไว้เป็น 

การเฉพาะ	 เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดราคาขายและบริหารทรัพย์สิน 

ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง	 พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของทรัพย์สิน	

จัดท�าแผนและน�าเสนอขายต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งแต่งตั้ง 

นายหน้าหรือตัวแทนระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น 

เพื่อจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	 ของทรัพย์สินให้มีมูลค ่าเพิ่ม	 

(Value-Added)โดยประสานความร่วมมือกับกลุ ่มบริษัทในเครือ 

และเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	 เช่น	 ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

จัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนินการประมูลขายทรัพย์สิน	 หรือ 

ผ่านเว็บไซต์ของกลุ ่มธนชาต	 รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ 

ต่อการจ�าหน่าย	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ราชธานีลิสซิ่ง	 ด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและ 

สินเชื่อเพื่อเช ่าทางการเงินในตลาดรถยนต ์ทั้งใหม ่และเก ่า	 

โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	 ซึ่งได้แก่	 รถกระบะ	 รถแท็กซี่	 

รถหัวลาก	 และรถบรรทุกขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 และประเภทรถยนต ์

นั่งส่วนบุคคล	 ทั้งนี้	 บริษัทมีเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และ

รถยนต์เก่า	 คิดเป็นประมาณร้อยละ	 55	 และ	 45	 ตามล�าดับ	 

ของยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด	 และมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ

ส�าหรับรถบรรทุก	 และรถยนต์ประเภทอื่น	 คิดเป็นประมาณร้อยละ	

75	และ	25	ตามล�าดับ

	 การด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้น	

ถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถยนต์ใหม่	นอกจากนี้	ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์

เพื่อการพาณิชย์	ซึ่งมีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ	 จึงต้องค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านในการพิจารณา

ปล่อยสินเชื่อ	ซึ่งได้แก่	สภาพการใช้งานของรถ	ราคาอ้างอิงในตลาด

รถยนต์มือสอง	 การตรวจสอบหลักฐาน	 ทะเบียนรถยนต์	 เป็นต้น	 

ด้วยเหตุนี้	 จึงต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ

และราคาตลาดของรถยนต์มือสอง

	 นอกจากนี	้ราชธานลีสิซิง่	ยงัมกีารให้บรกิารหลงัการขาย	เช่น	

การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจ�าปี	 การต่ออายุกรมธรรม์

ประกันภัย	 รวมทั้งการน�ารถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียน

รถยนต์	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว	

ยังเป็นการเสริมรายได้ ให้กับราชธานีลิสซิ่ง	 รวมทั้งเอื้อประโยชน์ 

ในแง่ของการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหาย

ให้แก่ราชธานีลิสซิ่งด้วย

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ในปี	 2558	 สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนอย่าง

ต่อเนื่อง	 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 มีเงินเฟ้ออยู ่ในภาวะ 

ที่ผ่อนคลายลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 ๆ	 ประกอบกับ

แนวโน้มของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	 แต่กลุ ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น 

ทั้งในกลุ่มยุโรป	 ญี่ปุ่น	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนยังอยู่ใน

ภาวะชะลอตัวอย่างชัดเจน	 รวมถึงประเทศไทยซึ่งยังอยู่ในภาวะ 

ชะลอตัวจากแรงกดดันของกลุ่มประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงดังที่กล่าว	

ส่งผลให้ภาพรวมของการแข่งขนัในธรุกจิลสีซิง่และเช่าซือ้ในประเทศ	

ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง	 โดยธนาคารพาณิชย์	 

ธุรกิจลีสซิ่งและเช่าซื้อของผู ้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์	 

ซึ่งมุ่งเน้นการท�าตลาดสินเชื่อรถยนต์ใหม่ส่วนบุคคลเป็นหลัก	 มีการ

ปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�าหรับรถยนต์มือสอง	

ทั้งในกลุ่มรถยนต์และกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	 เพื่อรักษาอัตรา

การเตบิโตและส่วนแบ่งทางการตลาด	อย่างไรกต็าม	ยงัคงมแีผนการ

รักษาสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที ่

ราชธานีลิสซิ่งมีความช�านาญ	 โดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุก	 ทั้งรถ

บรรทุกใหม่และรถบรรทุกมือสองตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 เพื่อให้

สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง	 โดยยังคงสัดส่วนที่

ร้อยละ	70	–	75	ของพอร์ตสนิเชือ่เช่าซือ้ของราชธานลีสิซิง่	เนือ่งจาก

คาดว่าลูกค้ากลุ ่มดังกล่าวยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตและให้ 

ผลตอบแทนในด้านอัตราการท�าก�าไรที่สูง	 อีกทั้งยังมีความเสี่ยง 

ที่ต�่ากว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล	 ซึ่งจะท�าให้สามารถเลี่ยงการแข่งขัน 

กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนการด�าเนินงานที่ต�่ากว่า	 

และสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น

	 จากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความช�านาญทางธุรกิจ	

ประกอบกบัการให้บรกิารทีร่วดเรว็	รวมถงึการรกัษาความสมัพนัธ์และ

การให้ผลตอบแทนทีด่แีก่ผูจ้�าหน่ายรถยนต์มอืสอง	ท�าให้ราชธานลีสิซิง่ 

ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขัน	 และยังคงสามารถรักษา

ส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้	 ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง

ในปัจจุบัน



068           รายงานประจำาปี 2558

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ   

 (1) แหล่งที่มาของเงินทุน

   

	 	 แหล่งทีม่าของเงนิทนุของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย 

นอกจากจะได้จากเงินกองทุน	ซึ่งได้แก่	ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	

โดย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 มีจ�านวน	 60,648.62	 ล้านบาท	 

รวมถงึส�ารองตามกฎหมายและก�าไรสะสมแล้ว	แหล่งเงนิทนุทีส่�าคญั

ของธนาคารธนชาตยังได้จากแหล่งที่มาที่ส�าคัญอีก	2	แห่ง	คือ

	 	 1.	 เงนิรบัฝาก	ณ	สิน้ปี	2558	มจี�านวน	669,504	ล้านบาท 

	 	 2.	 เงินกู ้ยืม	 จ�านวน	 71,641	 ล้านบาท	 แบ่งเป็น	 

แหล่งเงินทุนที่ ได ้จากหุ ้นกู ้และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป ็น 

เงินกองทุนชั้นที่	 2	 จ�านวน	 32,516	 ล้านบาท	 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	 

จ�านวน	 15,071	 ล้านบาท	 หุ้นกู้ระยะสั้น	 จ�านวน	 22,900	 ล้านบาท	 

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ	จ�านวน	1,149	ล้านบาท	และอืน่	ๆ 	จ�านวน	5	ล้านบาท 

 

 (2) การจัดหาเงินทุนหรือให้กู ้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   

	 	 ธนาคารธนชาตได้ ให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต	 โดย	ณ	สิ้นปี	 2558	

ธนาคารธนชาตได้ ให้กู้ยืมแก่	 บบส.	 ทีเอส	 จ�านวน	 691	 ล้านบาท	 

เพื่อใช้ ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	 และ	 ราชธานีลิสซิ่ง	

จ�านวน	1,210	ล้านบาท	 (ทั้ง	2	บริษัท	 เป็นบริษัทย่อยของธนาคาร 

ธนชาต)	 เพื่อการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต	 

โดยคิดเป็นเงินกู้ยืมรวมทั้งสิ้น	1,901	ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	1,001	

ล้านบาท	จากสิ้นปี	2557	ที่มียอดคงค้างจ�านวน	2,902	ล้านบาท

	 	 ยอดเงินกู ้ยืมคงค้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	 0.28	 

ของยอดเงินที่ให้กู้ยืมทั้งหมด	ณ	 สิ้นปี	 2558	 โดยทั้งหมดเป็นการ 

ให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาตจาก	ธปท.



069บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	2558	เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ดีขึ้นจากปีก่อน	จากการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวเร่งขึ้น	มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ของภาครัฐ	 และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดีขึ้น	 แต่ได้รับผลกระทบทั้งจากปัจจัยนอกประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักที่ชะลอตัว	 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน	 และปัจจัยภายในประเทศจากการส่งออกที่ยังคงติดลบต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 การลงทุนของภาคเอกชนที่หดตัวลง	 

ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

	 สินเชื่อโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี	 2558	 ยังคงขยายตัวได้แต่ในอัตราชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 เนื่องมาจากผลกระทบ 

ภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัอย่างช้า	อย่างไรกต็าม	ธนาคารพาณชิย์ยงัคงให้ความระมดัระวงัในการด�าเนนิธรุกจิ	และมคีวามเข้มงวดในการอนมุตัสินิเชือ่ 

โดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์

	 ส�าหรับในปี	 2559	 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น	 โดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ที่ส�าคัญ	 แต่ก็ยังคงมีความเปราะบาง	 และมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องท�าการติดตามอย่างใกล้ชิดในหลายด้าน	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง 

ด้านต่าง	ๆ	ได้	ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	 

ได้มกีารประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุ	(ICAAP)	เพือ่รองรบัความเสีย่งประเภทต่าง	ๆ 	ตามมาตรการก�ากบัดแูลเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย์ 

ด้วยหลักเกณฑ์	Basel	 III	 ที่	 ธปท.	ก�าหนด	ซึ่งท�าให้ธนาคารธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ	มีฐานะเงินกองทุน 

ที่แข็งแกร่ง	สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง

	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ยังคงมีการก�ากับดูแล	 ติดตาม	 และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง	 ๆ	 ยังคงมีความสอดคล้องและทันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป	 บริษัทฯ	 

ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการความเสีย่งให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการก�ากบัดแูลของคณะกรรมการต่าง	ๆ 	ดงันี้

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย	และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม	(Enterprise-wide	

Risk)	 ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต	 และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	 Management)	 

ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงานและ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริหาร	มีบทบาทในการบริหารจัดการความเส่ียง	พิจารณาอนุมัติและก�ากับดูแลการท�าธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	รวมทัง้	พจิารณากลัน่กรองนโยบายการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management)	

ของกลุ่มธนชาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัต	ิ รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร

ความเสีย่งและทบทวนความเพยีงพอของนโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัติาม

นโยบายทีก่�าหนด	นอกจากนี	้ยงัมบีทบาทในการควบคมุ	ตดิตาม	และดแูลให้บรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่ธนชาตด�าเนนิการตามนโยบายการบรหิาร 

ความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	 รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 ในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง	 เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทในการก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแนวนโยบายและข้อบังคับของทางการ 

ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	และกลุ่มธนชาต	รวมทั้ง	ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตและประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต	

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	 •	 การด�าเนินงานต่าง	ๆ 	อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีการสอบยันและถ่วงดุลอ�านาจ	(Check	and	Balance)	มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ควบคุมติดตามความเสี่ยง	(Middle	Office)	ได้แก่	หน่วยงานควบคุมความเสี่ยง	(Risk	Control	Unit)	และหน่วยงานที่บันทึกรายการ	(Back	

Office)	แยกออกจากหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม	(Front	Office)

	 •	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติตาม	 และยังได้ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	 

4	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	 2)	 การพัฒนาเครื่องมือและแบบจ�าลอง	 (Model)	 ที่เหมาะสม

ส�าหรับวัดค่าความเสี่ยง	และการประเมินความเสี่ยง	3)	การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	การติดตามสถานะความเสี่ยง

เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน
Risk Managementฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

สายงานธุรกิจ สายการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)
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	 •	 การก�าหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเสี่ยงที่ 

แตกต่างกัน	 โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงหรือแบบจ�าลอง	 ท�าให้

บรษิทัฯ	สามารถรบัรูถ้งึระดบัความรนุแรงของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	

และเพือ่ใช้เป็นเพดานในการควบคมุค่าความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได้ 

และใช้เป็นระดับสัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเกิดความเสียหาย 

รุนแรง

	 •	 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

บริษัทของแต่ละบริษัทย่อยที่ส�าคัญ	 และสรุปภาพรวมความเสี่ยง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าตามงวดเวลาที่ก�าหนด

	 ระบบการบรหิารความเสีย่งข้างต้นมกีารพฒันาขึน้บนพืน้ฐาน

ของหลกัความระมดัระวงั	มกีารปรบัปรงุให้เหมาะสมทนัต่อเหตกุารณ์	

มีความโปร่งใส	 ชัดเจน	 สามารถตรวจสอบได้	 และมีการค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ลูกค้าและพนักงานเป็นส�าคัญ

ปร ะ เภทคว าม เสี่ ยงที่ สำ า คัญของบริ ษั ทฯแล ะ 

บริษัทย่อย มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้

หรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้	หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้	

โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี	้ จากความ

ผนัผวนทางเศรษฐกจิ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อธรุกจิ	ความผดิพลาดในการ

บรหิารจดัการของลกูหนี	้ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจาก

การท�าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ	 เช่น	 การให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อ	

การก่อภาระผูกพันหรือการค�้าประกัน	 ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้เครดิต	 และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	 (Market	

Instrument)	 ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ	

ธปท.	 ไม่ค�้าประกันและตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรเอกชน	 เช่น	 

หุ้นกู้	เป็นต้น

	 ภายใต้นโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้สร้างวฒันธรรมทางด้านเครดติ	เริม่จากการ

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 หรือ 

ผู้ออกตราสารหนี้	 โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตาม

ความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา	 และมอบหมายให้หน่วยงาน

วเิคราะห์ความเสีย่งเครดติซึง่เป็นหน่วยงานอสิระเป็นผูป้ระเมนิความ

เสีย่งด้วยแบบวเิคราะห์ดงักล่าว	ทัง้นี	้คณะกรรมการทีม่อี�านาจในการ 

พิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นผู ้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ 

ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 วงเงินสินเชื่อหรือลงทุน

ที่เหมาะสม	และเง่ือนไขต่าง	 ๆ	 ในการให้สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน	

รวมทัง้ควบคมุสถานะความเสีย่งทัง้ในระดบัภาพรวม	ด้วยการกระจาย 

ความเสีย่งทางด้านสนิเชือ่ไปยงัแต่ละส่วนธรุกจิและกลุม่ลกูค้าต่าง	ๆ 	

อย่างเหมาะสม	ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	ตลอดจน

ตดิตามดแูลคณุภาพสนิเชือ่ให้มกีารจดัการอย่างเหมาะสม	ด�าเนนิการ

ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	เน้นการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจ

และความสามารถในการช�าระหนีค้นืเป็นปัจจยัส�าคญั	โดยมหีน่วยงาน 

ควบคุมความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการท�า

ธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบ 

ในการสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ	ธปท.

	 เพือ่ให้ผลตอบแทนสอดรบักบัความเสีย่งทีไ่ด้รบั	บรษิทัฯและ 

บริษัทย ่อยมีการน�าเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหัก 

ค่าความเสีย่งต่อเงนิกองทนุ	หรอื	RAROC	(Risk	Adjusted	Return	on 

Capital)	มาใช้	นอกจากนี้	บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	จัดให้มีการทดสอบ

ภาวะวิกฤต	 หรือ	 Stress	 Test	 เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจ 

เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีความสามารถในการช�าระ

หนีล้ดลง	หรอืไม่สามารถช�าระหนีต้ามเงือ่นไขทีก่�าหนดในสญัญาตาม

สมมตฐิานและปัจจยัเสีย่งต่าง	ๆ 	ทีก่�าหนดขึน้ให้มผีลกระทบต่อการท�า

ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ด�าเนินธุรกิจอยู่

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำาคัญ มีดังนี้

 1.1  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

	 	 	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีป้าหมายในการกระจายสนิเชือ่

ให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง	ๆ 	อย่างเหมาะสม	เน้นในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ

ด	ีและควบคมุไม่ให้เกดิการกระจกุตวัในกลุม่ใดกลุม่หนึง่มากจนเกนิไป	

มีการบริหารความเสี่ยง	Portfolio	ของสินเชื่อโดยรวม	มีการติดตาม

วเิคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�่าเสมอ



072           รายงานประจำาปี 2558

สถานะเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถจำาแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

2558

ประเภทธุรกิจ

2557

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่	 15,005	 2.10	 12,048	 1.59	

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 78,816	 11.03	 84,099	 11.13

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 49,873	 6.98	 52,101	 6.89

การสาธารณูปโภคและบริการ	 65,679	 9.19	 66,168	 8.76

การบริโภคส่วนบุคคล

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 89,088	 12.47	 85,753	 11.35

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 3,458	 0.48	 3,835	 0.51

	 เพื่อเช่าซื้อ	 364,982	 51.07	 399,341	 52.85

	 อื่น	ๆ	 26,967	 3.77	 28,141	 3.72

อื่น	ๆ	 20,760	 2.91	 24,170	 3.20

รวมเงินให้สินเชื่อ 714,628 100.00 755,656 100.00

	 	 	 จากข้อมูลสินเชื่อโดยรวมพบว่า	ณ	 31	 ธันวาคม	 2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกระจุกตัวในสินเชื่อเช่าซื้อลดลงจากร้อยละ	

52.85	ในปี	2557	เหลือร้อยละ	51.07	ทั้งนี้	สินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อส�าหรับบุคคลธรรมดา	ซึ่งมีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูงมากนัก	

และมีจ�านวนลูกค้ามากท�าให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

 1.2  ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ

	 	 	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ได้แก่	 สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ	ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแต่ละสถาบันการเงิน	

เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ได้ ให้ความส�าคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ

ด้วยการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ

สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

	 	 	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ	มปีรมิาณสนิเชือ่ด้อยคณุภาพลดลงจากจ�านวน	32,070	ล้านบาท	ในเดอืนธนัวาคม	2557 

มาอยู่ที่	21,049	ล้านบาท	ในเดือนธันวาคม	2558	โดยเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของเงินให้สินเชื่อ	สินเชื่อด้อยคุณภาพมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	

2.95	ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ	ลดลงจากร้อยละ	4.24	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557

2558

สินเชื่อจัดชั้น

2557

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

ต�่ากว่ามาตรฐาน	 4,118	 19.56	 5,808	 18.11

สงสัย	 3,336	 15.85	 4,135	 12.89

สงสัยจะสูญ	 13,595	 64.59	 22,127	 69.00

รวม 21,049 100.00 32,070 100.00
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สินเชื่อด้อยคุณภาพจำาแนกตามประเภทธุรกิจ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ)

2558

ประเภทธุรกิจ

2557

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่	 416	 1.98	 497	 1.55	

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 5,821	 27.65	 10,289	 32.08

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 1,548	 7.35	 2,431	 7.58

การสาธารณูปโภคและบริการ	 1,450	 6.89	 3,355	 10.46

การบริโภคส่วนบุคคล

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 2,140	 10.17	 3,494	 10.89

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 -	 -	 -	 -

	 เพื่อเช่าซื้อ	 7,961	 37.82	 9,724	 30.32

	 อื่น	ๆ	 1,361	 6.47	 1,733	 5.40

อื่น	ๆ	 352	 1.67	 547	 1.72

รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ 21,049 100.00 32,070 100.00

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

(หน่วย:	ล้านบาท)

2558 2557

จ�านวนลูกหนี้	(ราย)	 21,479	 33,066

ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง	 17,029	 23,780

หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม	 8,071	 11,643																							

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 4	 103

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 715,295	 756,444

ยอดหนี้ปรับโครงสร้างต่อสินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 2.38	 3.14

	 	 ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นความเสี่ยงจากลูกหนี้ด้อยคุณภาพย้อนกลับ	 นั่นคือหลังจากปรับโครงสร้างหนี้	 ลูกหนี้ 

มีการผิดสัญญาและกลับมาเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้ 

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ลูกหนี้ที่ได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเป็นจ�านวนเงินรวม	 17,029	 ล้านบาท	 

คดิเป็นร้อยละ	2.38	ของยอดรวมเงนิให้สนิเชือ่และดอกเบีย้ค้างรบั	โดยยอดรวมของหนีป้รบัโครงสร้างดงักล่าวหากค�านวณสทุธจิากหลกัประกนั

จะมีมูลค่ารวมประมาณ	8,071	ล้านบาท

 1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน

	 	 ส�าหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพของหลักประกัน 

แต่ละประเภท	โดยพจิารณาถงึสภาพคล่องและความเสีย่งของหลกัประกนันัน้	และน�าผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปใช้เป็นปัจจยัหนึง่ในการจดัระดบั 

ความเสี่ยงของสินเชื่อ	 ทั้งนี้	 หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์จะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคา 

หรอืตรีาคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนดไว้	โดยประเภทของหลกัประกนัทีส่�าคญัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ได้แก่	เงนิฝากและตัว๋แลกเงนิ 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	หลักทรัพย์นอกตลาด	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์	อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย	ยานพาหนะ	

เครื่องจักร	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดแนวทาง	มาตรฐานและความถี่ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแต่ละประเภท	

รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการประเมินราคาและตีราคาที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจก�าหนดราคา	

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าของหลักประกันนั้นลดลง	 หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน	 จะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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	 ธุรกรรมสินเชื่อเช ่าซื้อรถยนต ์ซึ่ งเป ็นธุรกิจหลักของ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	มรีถยนต์เป็นหลกัประกนัทีถ่อืเป็นกรรมสทิธิข์อง 

บรษิทัฯ	หากลกูหนีไ้ม่สามารถช�าระหนีไ้ด้	บรษิทัฯ	สามารถด�าเนนิการ 

ครอบครองสินทรัพย์ได้ ในทันทีเพื่อน�าไปขายในตลาดรถยนต์ใช้แล้ว	

ดังนั้น	บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถยึด 

รถยนต์ทีเ่ป็นหลกัประกนัได้	รวมทัง้ความเสีย่งจากการจ�าหน่ายรถยนต์

แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้	 ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง	

เช่น	 สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว	 สภาพของรถที่ได้ยึดมา	 เป็นต้น	

ธนาคารธนชาตได้ ใช้ข้อมูลจากสถิติค�านวณค่าความเสียหายที่อาจ

จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ส�าหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	หรือ	

Loss	 Given	 Default	 (LGD)	 ประมาณร้อยละ	 38	 ทั้งนี้	 ธนาคาร 

ธนชาตได้มกีารกนัส�ารองฯ	ทีส่งูกว่า	ค่า	LGD	เพือ่ให้ครอบคลมุความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 1.4  ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

มีทรัพย์สินรอการขายมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อ

การด้อยค่าจ�านวน	6,334	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	0.63	ของสนิทรพัย์

รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่า	 1,385	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 17.94 

ของมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชี

 1.5 ความเสี่ยงจากการคำ้าประกันและการอาวัล

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ให้บริการกับลูกค้าที่ก่อให้ 

เกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลตั๋วเงิน	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 

การค�า้ประกนักูย้มืเงนิ	และภาระผกูพนัอืน่	ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

มีความเสี่ยงจากการที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้า	 ในกรณีที่

ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	 ส�าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ค�้าประกันและการอาวัล	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดูแลและควบคุม

ความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการตรวจสอบข้อมูล	 โดยใช้หลักเกณฑ์การ

พิจารณาอนุมัติ	 ตลอดจนควบคุมและติดตาม	 โดยใช้แนวทางเดียว

กับการให้สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระ

ผูกพันจากการรับอาวัล	 การค�้าประกันการกู้ยืมเงินและภาระผูกพัน 

อื่น	ๆ	จ�านวน	23,168	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.32	ของสินทรัพย์

ทั้งหมด

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

	 ความเสีย่งด้านตลาด	คอื	ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหว

ของอัตราดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และราคา

ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได	้ และ

เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	โดยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	

ได้แก่	ความเสี่ยงด้านราคา	ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	และความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายใน

การควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็น

ไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 2.1 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

	 	 เป็นความเสีย่งทีร่ายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบัผลกระทบ 

ในทางลบ	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และ 

ตราสารทนุ	ท�าให้มลูค่าของเงนิลงทนุเพือ่ค้าและเผือ่ขายของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยลดลง

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเครื่องมือในการวัด

ความเสี่ยงโดยใช้แบบจ�าลองของ	 Value-at-Risk	 (VaR	 Model)	 

เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด	ณ	ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง	ๆ	หากถือครอง 

หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมีการก�าหนด	Limit	ต่าง	ๆ	ในการท�าธุรกรรมเพื่อควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้	 เช่น	 Position	 Limit	 และ	 Loss	

Limit	เป็นต้น	โดยมหีน่วยงานควบคมุความเสีย่ง	(Risk	Control	Unit)	

ซึง่แยกออกจากหน่วยงานทีท่�าธรุกรรม	(Front	office)	และหน่วยงาน 

ที่บันทึกรายการ	 (Back	 office)	 ท�าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงและ

รายงานสถานะ	Limit	ต่าง	ๆ 	ต่อคณะกรรมการ	หน่วยงานหรอืผูบ้รหิาร

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ	

เป็นผูค้วบคมุและตดิตามความเสีย่งด้านนี	้ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่าเครือ่งมอื 

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย�า	 บริษัทฯและบริษัทย่อย

ก�าหนดให้มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการท�า	 Back-testing	 โดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานที	่Bank	for	International	Settlement	(BIS)	ก�าหนด	

นอกจากนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ�าลองเหตุการณ์รุนแรงอื่น	ๆ	

ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดอย่าง

รุนแรงเฉียบพลัน	หรือท�าการทดสอบภาวะวิกฤต	Stress	Test	เพื่อ

ให้คาดการณ์ได้ว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลต่อรายได้และ 

เงินกองทุนอย่างไร
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2558

มูลค่ายุติธรรม

2557

เงินลงทุน  

	 เงินลงทุนเพื่อค้า	 	

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 6,286	 8,319

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 3,785	 5,434

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 -

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 105	 194

	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 	

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 118,341	 68,985

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 26,832	 46,226

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 10,068	 11,827

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 5,286	 4,811

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย 170,703 145,796

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำาแนกตามประเภทเงินลงทุน เป็นดังนี้

	 มลูค่าเงนิลงทนุเพือ่ค้าและเผือ่ขายของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยปรบัเพิม่ขึน้จากการเพิม่การลงทนุในหลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ	และ

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ค่าความเสี่ยงด้านราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับตัว

เพิ่มขึ้นกว่าปลายปีที่ผ่านมา

 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์	หนี้สิน 

และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย	 (Rate	 Sensitive	 Items)	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 

(Net	Interest	Income)	และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายที่จะด�าเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพ 

ระยะยาว	 คือ	 สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 

ต่าง	 ๆ	 ให้อยู ่ในระดับที่เหมาะส�าหรับการด�าเนินงาน	 และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 และผู ้ถือหุ ้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

จึงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล�้าระหว่างระยะเวลา 

ของการปรับอัตราดอกเบี้ย	 (Reprice)	 ในสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา	 (Repricing	 Gap	 Analysis)	 ซึ่งจะมี

การวัดความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ 

จึงได้จัดให้มีการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย์	 

หนี้สินและภาระผูกพัน	 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 (Reprice)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย	 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย	 ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 โดยมี 

การตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิ	ภาวะตลาดเงนิและตลาดทนุ	และทศิทางอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้	

เพื่อก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ	ในการรองรับความเสี่ยง

(หน่วย:	ล้านบาท)
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สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 		-	 -	 -	 -	 -	 13,337	 13,337

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 559	 52,068	 511	 1,000	 -	 4,195	 58,333 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 -	 -	 -	 -	 -	 5,447	 5,447

เงินลงทุน		 	1,462	 18,019	 38,469	 108,685	 7,122	 9,099	 182,856

เงินให้สินเชื่อ	 	247,411	 46,255	 23,877	 289,675	 107,015	 445	 714,678 

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-	 -	 -	 -	 -	 912	 912

ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-	 -	 -	 -	 -	 1,101	 1,101 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน   249,432 116,342 62,857 399,360 114,137 34,536 976,664

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก	 	267,461	 88,832	 299,467	 7,182	 -	 6,512	 669,454

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	17,367	 39,352	 21,522	 5,107	 735	 1,517	 85,600 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	-	 -	 -	 -	 -	 2,202	 2,202

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 -	 -	 -	 -	 -	 6,758	 6,758 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 1,207	 10,600	 18,800	 16,576	 37,746	 -	 84,929	

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 -	 -	 -	 -	 2,073	 2,073

เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-		 	- 

รวมหนี้สินทางการเงิน  286,035 138,784 339,789 28,865 38,481 19,062 851,016

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

0 - 3 

เดือน

3 - 12  

เดือน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบในทางลบ	 เนื่องจากความผันผวนของอัตรา 

แลกเปลี่ยนจากการท�าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ	หรือจากการมีสินทรัพย์	หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ	แบ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก

การท�าธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ	(Transaction	Risk)	และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน

ท้องถิ่น	(Translation	Risk)

	 	 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 เกิดจากการให้บริการของธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 

โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย	 (ALCO)	 เป็นผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทนี ้

โดยการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและอายุครบก�าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ประกอบกับ

ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได ้

และเงินกองทุน	 อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน	 

เช่น	สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	เป็นต้น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต�่า	 เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศส่วนใหญ่	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถช�าระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด	

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได	้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกิน

กว่าระดับที่ยอมรับได้	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคต	 โดยกลไกการบริหาร

ความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความต้องการเงินทุน 

แตกต่างกนัเพือ่รองรบัการครบก�าหนดของเงนิกูย้มื	การลดหนีส้นิประเภทอืน่ลง	หรอืการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์	โดยใช้เครือ่งมอืทัง้ทีเ่ป็นแบบจ�าลอง

วเิคราะห์ฐานะสภาพคล่อง	(Liquidity	Gap	Analysis)	อตัราส่วนด้านสภาพคล่องต่าง	ๆ 	ตลอดจนการใช้สถานการณ์จ�าลองโดยการตัง้สมมตฐิาน	

(“What	 if”	 Scenarios)	 เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบว่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม่	 ภายใต้กระแสเงินสด 

ที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าในการต่ออายุสัญญาเมื่อครบก�าหนด	นอกจากนี้	ยังได้ประมาณการความต้องการสภาพคล่องภายใต้สมมติฐานที่

แตกต่างกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทย่อยเองและเกิดกับระบบสถาบันการเงิน

	 ขณะเดียวกันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้รองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการทบทวน 

เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญที่จะมีผลต่อการด�าเนินงานตามแผน	ทั้งนี้	 การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้

มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย้เป็นผูร้บัผดิชอบ	ซึง่จะจดัให้มกีารประชมุเพือ่ตดิตามสถานะและบรหิารจัดการ

ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุก	2	สัปดาห์

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจำาแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล่งเงินทุน เป็นดังนี้

เงินทุนจำาแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุน

2558

2558

2557

2557

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

เงินรับฝาก	 		669,454	 79.70	 696,949	 79.61	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	85,600	 10.19	 80,139	 9.15	

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	84,929	 10.11	 98,418	 11.24

รวม  839,983 100.00 875,506 100.00

ไม่เกิน	1	ปี	 	770,890	 91.77	 776,623	 88.71

เกิน	1	ปี	 	69,093	 8.23	 98,883	 11.29

รวม  839,983 100.00 875,506 100.00

เงินทุนจำาแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากและเงินกู้ยืมรวม	 839,983	 ล้านบาท	 โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ ่

ยังคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดตามสัญญาไม่เกิน	 1	 ปี	 อันเป็นลักษณะโครงสร้างการท�าธุรกิจเป็นปกติการค้าของ

สถาบันการเงิน	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการออกผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เช่น	เงินฝาก	NCD	และหุ้นกู้	เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการ

ออมเงินให้กับลูกค้า



078           รายงานประจำาปี 2558

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี

วันที่ครบกำาหนดของเครื่องมือทางการเงิน

ไม่มีกำาหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 	13,337	 -	 -	 -	 13,337

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	4,754	 52,579	 1,000	 -	 58,333	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	-	 1,548	 3,899	 -	 5,447		

เงินลงทุน	 	1,462	 61,303	 111,016	 9,075	 182,856	

เงินให้สินเชื่อ	 	43,092	 115,449	 556,137	 -	 714,678	

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 912	 -	 -	 912

ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-	 1,101	 -	 -	 1,101

 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 62,645 232,892 672,052 9,075 976,664   

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก	 	268,820	 391,705	 8,929	 -	 669,454	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	18,884	 60,874	 5,842	 -	 85,600	

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	2,202	 -	 -	 -	 2,202	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 -	 1,639	 5,119	 -	 6,758		

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 1,149	 29,458	 54,322	 -		 84,929

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-	 2,073	 -	 -	 2,073	

เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

รวมหนี้สินทางการเงิน   291,055 485,749 74,212 - 851,016 

  รายการนอกงบดุล

การรับอาวัลตั๋วเงิน	 	278	 868	 124	 -	 1,270	

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 19	 478	 -	 -	 497

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 	615	 1,690	 5	 -	 2,310	

ภาระผูกพันอื่น	 	36,968	 39,165	 1,576	 -	 77,709

 

รวมรายการนอกงบดุล   37,880 42,201 1,705 - 81,786

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำาหนดตามสัญญา เป็นดังนี้

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ขาดธรรมาภิบาลในองค์กรหรือขาดการควบคุม 

ที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน	 คน	 ระบบงาน	 หรือเหตุการณ์ภายนอก	 และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการด�าเนินงานและ 

เงนิกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	รวมถงึความเสีย่งด้านกฎหมาย	เช่น	ความเสีย่งต่อการถกูฟ้องร้องหรอืด�าเนนิคดตีามกฎหมาย	ถกูทางการ

เปรียบเทียบปรับ	 รวมทั้งความเสียหายที่ได้รับจากการตกลงกันนอกชั้นศาล	 เป็นต้น	 ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยง

ด้านอื่น	โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)	และด้านชื่อเสียง	(Reputation	Risk)	

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและติดตามดูแล 

ความเสีย่งประเภทนี	้และเนือ่งจากการควบคมุภายในเป็นกลไกส�าคญัในการควบคมุและป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้	บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

จึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี	อันได้แก่

รายการ

(หน่วย:	ล้านบาท)
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	 	 •	 การจัดโครงสร้างองค์กร	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ

ก�าหนดบทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงานให้มี

การสอบยันและถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน	(Check	and	Balance)	

โดยแยกหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม	 (Front	Office)	 ออกจากหน่วยงาน 

ที่ท�าหน้าที่ควบคุมและติดตามความเสี่ยง	(Middle	Office)	ซึ่งได้แก่	

หน่วยงานควบคุมความเสี่ยง	 (Risk	 Control	 Unit)	 กับหน่วยงาน 

ที่บันทึกรายการ	(Back	Office)

	 	 •	 การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการท�าธุรกรรม	 เช่น	 

หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	 หน่วยงานกฎหมาย	

หน่วยงานประเมินราคา	 ที่มีความช�านาญเฉพาะด้านและเป็นอิสระ	

เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

	 	 •	 การจดัให้มรีะเบยีบปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าธรุกรรม 

ทุกประเภทและคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ตลอดจนระเบียบ

อ�านาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อเป็นแนวทางในการท�างาน

ภายในองค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

	 	 •	 การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	 เพื่อควบคุม	 ติดตาม	 และประเมินความเสี่ยง 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ตรวจสอบข้อผิดพลาด	 ปรับปรุงแก้ไข 

จุดบกพร่องให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 	 •	 การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูล	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	 ในการรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า	 ทั้งด้าน

เทคโนโลยีและด้านข้อมูล	 โดยเฉพาะการป้องกันความเสียหายจาก

การลักลอบเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง	

	 	 •	 การจดัท�าแผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิต่อเนือ่ง	(Business 

Continuity	 Plan)	 ประกอบด้วยแผนฉุกเฉิน	 แผนระบบส�ารอง 

และแผนการฟื้นฟูการด�าเนินงาน	 เพื่อควบคุมไม่ให้การด�าเนินธุรกิจ 

หยุดชะงัก	 รวมทั้งจัดให้มีการซักซ้อม	 เพื่อทดสอบความพร้อม 

ของแผนและเพื่อการปรับปรุงแผนให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและ

มีประสิทธิภาพ

	 	 ประกอบกับการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการใช้บริการจาก 

บคุคลภายนอกด�าเนนิการแทนในบางกลุม่กจิกรรมเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกบั

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปัจจุบันและในอนาคต	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้มกีารก�าหนดนโยบาย	เพือ่บรหิารความเสีย่ง

จากการใช้บรกิารจากบคุคลภายนอก	(Outsourcing)	ขึน้	โดยนโยบาย

ดงักล่าวนอกจากจะมแีนวทางการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัข้อบงัคบั

ในเรือ่งเดยีวกนัทีอ่อกโดย	ธปท.	แล้ว	ยงัเพือ่ประโยชน์ในการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยด้วย

	 		 ส�าหรบัการวดัและประเมนิความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	บรษิทัฯ

และบริษัทย่อยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 รูปแบบหรือเงื่อนไขของ 

วิธีการที่ใช้ ในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ 

และบรษิทัย่อยเอง	โดยวธิกีารดงักล่าวบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารพจิารณา 

ถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง	ๆ	เช่น	แนวทางการก�ากับดูแลของหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ	

ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โอกาสและ/หรือ 

ความถี่	 (Probability,	 Likelihood	 หรือ	 Frequency)	 ตลอดจน 

ผลกระทบ	(Impact	หรือ	Severity)	ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจ

เกดิขึน้	นอกจากนี	้ตามที	่ธปท.	ก�าหนดให้กลุม่ธนชาตด�ารงเงนิกองทนุ 

เป ็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงด ้านเครดิต	 ด ้านตลาดและ 

ด้านปฏิบัติการตามแนวทางของ	Basel	 III	นั้น	กลุ่มธนชาตได้เลือก

วิธีการค�านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยวิธี	Basic	Indicator	

Approach

	 	 นอกจากนี้	 ในการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	

บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู ้บริหารของแต่ละ 

หน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง	 โดยถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ	 ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึง 

ความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้น	 และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที	 

ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ถึงกระนั้นก็ดี	 เพื่อให ้

ทราบถึงผลการด�าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนแนวโน้ม 

และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลปัจจัยเสี่ยง	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

จึงจัดให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	เช่น	ข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหาย

ที่ เกิดขึ้น	 (Loss	 Data)	 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 (Key	 Risk	 

Indicators)	จุดที่มีความเสี่ยงส�าคัญ	เป็นต้น	เสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และผู้บริหารระดับสูง 

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอเพื่อใช้ประกอบการก�าหนดนโยบาย

และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม	 และเป็นเครื่องมือ

ที่จะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินความสามารถของระบบ

ควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วย 

5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนด

แผนกลยทุธ์	แผนด�าเนนิงาน	และการน�าไปปฏบิตัไิม่เหมาะสมหรอืไม่ 

สอดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอนัส่งผลกระทบ 

ต่อรายได้เงินกองทุนหรือการด�ารงอยู่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

ในการบรหิารความเสีย่งด้านกลยทุธ์	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัให้มกีาร 

ท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับช่วงเวลา	3	ปีข้างหน้า	และจัดให้มีการทบทวน

แผนงานอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	หรอืเมือ่มเีหตกุารณ์ภายนอกทีอ่าจส่ง 

ผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ	โดยคณะกรรมการบริหาร

เป็นผู้ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง	ๆ	เปรียบเทียบกับ

แผนงานประจ�าปีที่ก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างสม�่าเสมอ
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6. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ

	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 หมายความว่า	 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 

ข้อบังคับ	 มาตรฐาน	 และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง	 ๆ	 

ของบรษิทัฯ	ซึง่อาจท�าให้เกดิความเสยีหายทางการเงนิเป็นจ�านวนสงู 

ความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ	หรอืการถกูทางการเข้าแทรกแซง 

ซึง่การปรบัปรุง	เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ  

ของหน่วยงานราชการ	 เช่น	 ธปท.	 ก.ล.ต.	 ตลท.	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และหน่วยงานอื่น	 ๆ 

แต่ละครั้งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย

	 กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับของ

ธนาคารธนชาต	ทีข่ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาต 

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม 

ธนชาต	ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของทางการและองค์กร 

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	 ตลอดจน 

ให้ค�าปรกึษา	เผยแพร่ความรู้ ให้กบัผูบ้รหิารและพนกังาน	และสนบัสนนุ 

ผู้บริหารระดับสูงให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และไม่ซ�า้ซ้อนกบัหน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน	รวมทัง้ปฏบิตังิานในหน้าทีเ่ฉพาะ	เช่น	การป้องกนัการฟอกเงนิ 

การประสานงานกับผู้ก�ากับดูแล	 หรือหน่วยงานทางการ	 เป็นต้น 

โดยมีการรายงานคู่ขนานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 และธนาคาร

ธนชาต	กบัคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบริษัทฯ

	 การประเมนิความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์	หน่วยงาน 

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับจะท�าการประเมินความเสี่ยงด้านการ

ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของกจิกรรมต่าง	ๆ 	โดยพจิารณาปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งครอบคลุมถึง

ทิศทางการก�ากับดูแลของทางการ	 ผลการตรวจสอบของทางการ	

นโยบายธุรกิจ	ข้อหารือ	ข้อร้องเรียน	การควบคุมภายใน	และระบบ

งานภายในที่รองรับในเรื่องที่พิจารณานั้น	ๆ	โดยมีการก�าหนดน�้าหนัก	

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

ตามแนวทาง	 Risk	 Based	 Approach	 (RBA)	 เพื่อใช้ ในการสุ่ม 

สอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	(Control	and	Monitor)	

และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ ่มธนชาต

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเติมเต็มทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า 

สูค่วามส�าเรจ็ โดยมคีวามมุง่มัน่ในการประกอบธรุกจิเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลก�าไร ภายใต้การด�าเนนิงานตามกรอบนโยบายในการแสดงความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมถึงการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสรรค์ 

พัฒนาและเติมเต็มสังคม ร่วมไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการก�าหนดแนวทาง 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนั้น ได้มีการก�าหนดให้ด�าเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ  

(CSR in Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after Process) เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการด�าเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาตมากที่สุด ได้แก่

1. การต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชั่น

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการค�านึงถึงประเด็นหลักในการปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว การค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มถือเป็น 

อีกส่วนหนึ่งที่กลุ่มธนชาตได้ ให้ความส�าคัญ โดยในการก�าหนดแผนด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ได้มุ่งเน้นให้ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ เจ้าหนี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง ภาครฐั หรอืแม้กระทัง่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มธนชาต ได้ริเริ่มด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่จะน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาต และเป็นการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ได้แก่ 
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1. โครงการ “Rethink”

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการให้ความรู้และการสร้าง

วนิยัทางการเงนิ ซึง่ถอืเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการด�ารงชวีติ กลุม่ธนชาต  

โดยธนาคารธนชาตจงึได้จดัท�าโครงการ “Rethink” ขึน้ ภายใต้สโลแกน

ทีว่่า “คดิใหม่ ใช้เงนิเป็น เหน็ความสขุ” เพือ่รณรงค์และสร้างจติส�านกึ

ให้คนในสงัคมได้ฉกุคดิและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการใช้เงนิให้พอดี

กับรายได้ของตนเอง และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อความสุขในชีวิต 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้ ในเรื่องการบริหารการเงินส่วนตัวให้เกิดความมั่นคง 

ทั้งในเรื่องการใช้เงินอย่างพอประมาณ การใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 

และการบริหารความเสี่ยงด้วยการออมเงินอย่างมีวินัย โดยผู้ที่ได้รับ 

ประโยชน์จากโครงการนั้นครอบคลุมผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในสังคม 

ผ่านการจดัท�าไวรลั คลปิ (Viral Clip) “ลกูมหาเศรษฐ”ี ความยาวประมาณ 

3 นาที เล่าเรื่องของครอบครัวพ่อลูกที่ฐานะแสนจะธรรมดา แต่กลับ 

อบอวลไปด้วยความสุข เพราะผู้เป็นพ่อปลูกฝังวิธีคิดและมุมมอง 

ในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ด้วยการเลี้ยงดูลูก ๆ ด้วยความรัก 

ปลูกฝังให้ลูกคิดบวกกับสิ่งรอบกาย สอนให้ไม่ฟุ่มเฟือย อดออม 

รอบคอบในการใช้จ่ายใช้ของอย่างคุ้มค่า โดยที่เด็ก ๆ ไม่ได้รู้สึกว่า 

ครอบครวัของตวัเองด้อยกว่าคนอืน่ รวมทัง้เผยแพร่คลปิอนิโฟกราฟิกส์ 

(Infographics) และบทความดี ๆ  เพื่อให้ความรู้ทางการเงินผ่านทาง

โซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ  ทัง้เฟซบุก๊ของธนาคารธนชาต ยทูปู และเวบ็ไซต์ 

www.thanachartcsr.com

โดยแบ่งให้ความรู้ ใน 4 หัวข้อ ได้แก่  1) รู้จักเก็บ รู้จักลงทุน  

2) รู้จักกู้ 3) รู้จักวางแผน และ 4) รู้จักใช้เงิน นอกจากนี้ ยังได้มี 

การสร้างกจิกรรมให้ผูส้นใจและสือ่มวลชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการใช้จ่าย 

และการออมอย่างมวีนิยัอกีด้วย ปัจจบุนัมยีอดผูช้มไวรลั คลปิ ในยทูปู 

จ�านวนกว่า 1,400,000 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ท�าการเผยแพร่ให้แก่

ลกูค้าของธนาคารธนชาต โดยการน�าเสนอผ่านทวีภีายในของธนาคาร

ธนชาต ผ่านสาขาและส�านักงานต่าง ๆ เป็นประจ�า กว่า 680 แห่ง

2. โครงการ “Drive DD United”

โครงการ “Drive DD United” เป็นหนึง่ในกจิกรรมของโครงการ 

“ธนชาตประกันภัย Yes, We Safe” ที่จัดขึ้นด้วยความมุ่งหวัง 

ในการรณรงค์ให้คนในสังคมใส่ใจ ให้ความส�าคัญ และมีจิตส�านึกที่ดี 

ในการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

บนท้องถนนซึง่มสีาเหตหุลกัมาจากความมนึเมาหรอืใช้โทรศพัท์มอืถอื 

ขณะขบัขี ่โดยผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์จากโครงการนีค้รอบคลมุผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และประชาชนทั่วไป 

ในสังคม กิจกรรมหลักของโครงการคือ การประกวดคลิปวิดีโอ  

ในหัวข้อ “รณรงค์การเมาไม่ขับและไม่ใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ” 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ใช้ความรู ้ความสามารถด้านการ

สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอที่สื่อถึงการรณรงค์การขับขี่รถยนต์ 

อย่างปลอดภยั โดยให้นกัศกึษาส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเฟซบุก๊ 

แฟนเพจ : Drive DD United แบบประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน 

และผลติคลปิวดิโีอ 1 จาก 2 หวัข้อเรือ่ง คอื “เมาไม่ขบั” และ “ไม่ใช้ 

โทรศัพท์ขณะขับรถ” ความยาวของคลิปวิดีโอไม่ต�่ากว่า 1.30 นาที 

ยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้มียอดกดไลค์ 

ในแฟนเพจ : Drive DD United ถึง 23,307 ไลค์ และมีผู้ร่วมส่ง 

ผลงานมากกว่า 100 ทีม

3. โครงการ “ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน”

 

กลุ่มธนชาตได้ ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการด�าเนินธุรกิจผ่านการใช้

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในทุก ๆ กลุ่ม จึงส่งเสริมให้ธนาคารธนชาต อาคารเพชรบุรี 

5 - 6  ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน
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และอาคารสวนมะลิ ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารควบคุมพลังงานตาม 

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รวมทั้งได้มี 

การก�าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน 

ในกลุม่พนกังานและหน่วยงานต่าง ๆ  ต่อมาในปี 2555 ได้มกีารจดัท�า 

โครงการ “ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน” ขึ้น และได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อพิจารณา ก�าหนด

นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการพลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ โดยมตีวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในธนาคารธนชาต 

ร่วมเป็นกรรมการ โดยได้มีการก�าหนดมาตรการในการอนุรักษ์

พลังงานไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1. รณรงค์ในการปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที ่25 องศา

เซลเซยีส (เปิดใช้งานเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนตามความจ�าเป็น 

เท่านั้น)

2. รณรงค์ปิดหน้าจอและเครือ่งคอมพวิเตอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน 

ภายใต้สโลแกนทีว่่า “ปิดจอ ช่วงรอใช้ ก่อนกลบับ้าน กด Shutdown”

3. รณรงค์ปิดไฟตามชั้นต่าง ๆ ในบริเวณที่ไม่ได้ ใช้งาน 

ช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกงาน โดยเปิดเฉพาะที่จ�าเป็นเท่านั้น

4. รณรงค์การใช้บันไดในการเดินขึ้น ลง 1 ถึง 2 ชั้น  

แทนการใช้ลิฟท์

5. รณรงค์ไม่เปิดประตูและหน้าต่างค้างไว้ และปิดม่าน 

เพื่อกันความร้อนและแสงอาทิตย์จากภายนอกเข้ามาในอาคาร

ซึ่งผลจากการด�าเนินงานเรื่องอนุรักษ์พลังงาน ในอาคาร

ส�านกังานใหญ่และสาขาต่าง ๆ  ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั ตัง้แต่ปี 

2555 - 2558 ท�าให้สามารถประหยดัค่าไฟได้ถงึ 22.1 ล้านบาท และเพือ่

ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริม 

ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์

พลังงาน ในปี 2558 จึงได้มีการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ธนาคารธนชาต ส�านกังานทกุอาคาร (ได้แก่ อาคารรชัดา 

อาคารเพชรบุรี อาคารวงศ์สว่าง อาคารพระราม 7 อาคารเอ็มบีเค 

ทาวเวอร์ อาคารเดอะไนน์ อาคารบางปู) ได้เข้าร่วมด�าเนินการ 

เพือ่อนรุกัษ์พลงังาน และด�าเนนิงานตามแผนงานควบคูไ่ปกบัธนาคาร

ธนชาต อาคารสวนมะล ิซึง่เป็นอาคารต้นแบบในการอนรุกัษ์พลงังาน

2. จดัอบรมเพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ 

พลงังานให้แก่ ผูบ้รหิาร และพนกังานในอาคารสวนมะล ิจ�านวน 28 ครัง้

3. รณรงค์และส่งเสริมเพื่อให้พนักงานให้ความส�าคัญกับ

การอนุรักษ์พลังงาน

4. จัดศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงพยาบาล 

พญาไท 2 และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยงวัฒนา จ�ากัด  

(อาคารต้นแบบ)

5. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้

เกิดประโยชน์ รวมทั้งลดปริมาณการใช้กระดาษในการด�าเนินงาน  

เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทางอ้อมอีกด้วย โดยมีการด�าเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เช่น

• การน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการด�าเนินงานและ

ระบบการประชุมต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษ

ทีเ่คยจดัท�าและส่งเป็นเอกสารประกอบการประชมุได้เป็นจ�านวนมาก

• การบรกิารข้อมลูหรอืส่งรายการให้ลกูค้าทางอเิลก็ทรอนกิส์

แทนการส่งด้วยกระดาษ ซึง่เป็นการลดการใช้กระดาษในกระบวนการ

ธุรกิจได้จ�านวนมาก และลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ตกลงกัน

• การรณรงค์และส่งเสรมิให้พนกังานเหน็ความส�าคญัของ

การลดการใช้กระดาษ เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้กระดาษ

ให้น้อยที่สุด และการส่งเสริมให้น�ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้าภายใน 

หน่วยงาน เป็นต้น

กระบวนการในการจัดทำารายงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของกลุ ่มธนชาต

มาตรฐานที่กลุ่มธนชาตได้น�ามาใช้ ในการพัฒนาแนวทาง

ปฏิบัติและการเขียนรายงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ได้แก่ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของ ตลท.  

ซึง่เป็นทีย่อมรบัอยา่งกว้างขวางในองค์กรและผูท้ี่ปฏิบตัิงานดา้นการ

แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการปฏบิตัติามแนวทางของ ตลท. 

ดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียมความ

พร้อมสูก่ารจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนืในอนาคต เพือ่ให้ครอบคลมุ

ทุกประเด็นที่ต้องรายงาน ทั้งในระดับประเทศและสากล
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การจ้างงาน

สวัสดิการและการดูแลพนักงาน

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ ์

พ.ศ. 2518 ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ก�าหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือก ว่าจ้าง และการจัดสภาพการจ้าง

พนักงานที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- มีกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่เป็นระบบ

- แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประจ�าอาคารต่าง ๆ  

เพือ่เป็นตวัแทนของพนกังานในการร่วมปรกึษาหารอื ดแูล และเสนอความคดิเหน็

ในเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน

- ก�าหนดข้อปฏิบัติต่อพนักงานและคู่มือส�าหรับพนักงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไม่ให้

เกิดการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งระบุผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับอย่างชัดเจน

- ได้มีการจัดท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Voice of  

Employee: VOE) เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากพนักงาน ให้ผู้บริหารได้รับทราบถึง

ปัญหา หรือสิ่งต่าง ๆ  ที่ควรต้องแก้ไข ปรับปรุง โดยได้มีการน�าไปก�าหนดเป็นแผน

พฒันาปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัความต้องการของพนกังาน เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

การท�างานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

- มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

- พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  

และสามารถตรวจสอบได้

- มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในการ

ท�างานของพนักงานกลุ ่มธนชาต ทั้งด้านการบริการ ความรู ้เรื่องผลิตภัณฑ์  

การปฏบิตัติามกฎหมาย ด้านจรยิธรรม เป็นต้น โดยในปี 2558 พนกังานในกลุม่ธนชาต 

ที่ได้รับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ มีจ�านวนทั้งหมด 11,678 คน จากพนักงาน

ทั้งหมด 14,188 คน คิดเป็นร้อยละ 82.30 จ�านวนชั่วโมงในการอบรมพนักงาน

เฉลี่ยที่ 22.69 ชั่วโมง

- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้าน 

การวางแผน และการปฏิบัติงาน

- เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ

ประเด็นสำาคัญในการดำาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการด�าเนินธุรกิจ กลุ่มธนชาตได้จัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น 

ในการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2558 มีประเด็นส�าคัญ ซึ่งได้มีการสรุปแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ในแต่ละประเด็นไว้ ดังนี้

 1.  การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

 

 อธิบายอยู่ในส่วน “การเปิดเผยเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น”

 2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
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 3. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

- มีการก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม

ธนชาต ใช้เป็นคูม่อืเพือ่ยดึถอืเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั ิเป็นแบบอย่างทีด่ี 

ในการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อเพือ่นร่วมงาน 

ต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- มีการก�าหนดจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ ในแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างชัดเจน

- ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมถึงประเด็นของ 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการฟอกเงิน เป็นต้น

- ในปี 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มธนชาตได้มีการด�าเนินการเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

 1) ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

กลุ่มธนชาต

 2) ก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตปรบัปรงุคูม่อืดงักล่าวให้เป็นไปในแนวทางปฏบิตัิ

เดียวกัน

 3) จดัหลกัสตูรอบรมเรือ่งคูม่อืจรรยาบรรณให้กบัพนกังานใหม่ทกุระดบั และลงนาม 

รบัทราบคูม่อืจรรยาบรรณอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้หลกัสตูรด้านความรูแ้ละพฒันา

จิตส�าหรับพนักงานปัจจุบัน

 4) พัฒนา CG E-learning และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพื่อให้

พนักงานสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

 5) จัดให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนลงนามยอมรับปฏิบัติตามคู่มือ 

จรรยาบรรณดงักล่าว และลงนามไม่กระท�าการใดทีเ่ป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 

ทางธุรกิจที่ขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อกลุ่มธนชาต

 6) จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับของทั้งกลุ่มธนชาต เพื่อทดสอบและ 

วดัระดบัความรู ้ความเข้าใจในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และจรรยาบรรณ 2 ครั้งต่อปีี

- มหีลกัการในการคดัเลอืกคูค้่าในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัอย่างชดัเจนว่า จะไม่ส่งเสรมิ 

คูค้่าทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น ละเมดิสทิธมินษุยชนโดยการใช้แรงงานเดก็ 

หรือให้การส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ
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 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 5. การร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แก ่

ผู้บริโภคอย่างชัดเจน

การคุ้มครองสิทธิของลูกค้า 

การให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินให้แก่

ผู้บริโภค

การสนับสนุน และส่งเสริมการด�าเนินงานด้าน

การพัฒนาสังคมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหา

ก�าไร

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- มกีารประชาสมัพนัธ์รายละเอยีดสนิค้าและผลติภณัฑ์ รวมทัง้ออกคูม่อืทีเ่กีย่วข้อง

ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไปอย่างชัดเจน

 

- ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ 

- ก�าหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าข้อมูลใด ๆ 

ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น 

- ไม่น�าข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  

เว้นแต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

- จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน 

เกี่ยวกับบริการ และด�าเนินการแก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจ้าหน้าที่การตลาด 

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กลุ ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770)  

และเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/thanachartbank)

- โครงการ “Rethink” ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

- วางแผนและด�าเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร 

ไม่แสวงหาก�าไรในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการให้ 

ความรู้ทางการเงิน ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม

- ก�าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจน

- ก�าหนดมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน

- รณรงค์ กระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน

ประเด็นมุ่งเน้น

ประเด็นมุ่งเน้น

แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ
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087บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after 

Process)   

 เป็นกจิกรรมทีด่�าเนนิการนอกเหนอืจากการด�าเนนิธรุกจิปกติ 

และการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  

ซึง่กลุม่ธนชาตได้ด�าเนนิการด้านนีม้าโดยตลอดตัง้แต่เริม่ด�าเนนิธรุกจิ  

ต่อมาเมื่อกลุ่มธนชาตได้มีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายในกลุ่ม มีสาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศ ส�านักงานเครือข่าย (HUB) ในภาคต่าง ๆ  

จึงได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งด�าเนินการภายใต้

ความร่วมมือของพนักงานในกลุ่มธนชาต รวมทั้งเชิญชวนลูกค้า  

คู่ค้า และประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมนั้น ๆ  

โดยในปี 2558 ได้มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1.	ด้านรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

และศาสนา เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

วฒันธรรมท้องถิน่ และศาสนา ภายใต้การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชน พนักงาน และประชาชนทั่วไป

 2.	ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อ

สาธารณกุศล เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสังคม ผ่านการสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสังคมขององค์กร

สาธารณกุศลต่าง ๆ ที่ด�าเนินงานในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง 

และมคีวามยัง่ยนื โดยครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วย 

เด็กและเยาวชน สตรี หรือผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

 3.	ด้านการส่งเสรมิและพฒันาการศกึษา เพือ่ร่วมเตมิเตม็

และพฒันาระบบการศกึษาไทยให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถผลติ

และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นที่ทัดเทียมกับ

นานาชาติ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการวาง

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชาติ

 4.	ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ ่งมั่น 

ในการด�าเนินการที่สามารถลดผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผ่านการส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

รวมทั้งการรณรงค์ และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่ม

ผู้บริหารและพนักงาน

 นอกจากนี ้ยงัได้มกีารจดัตัง้ มลูนธิธินชาตเพือ่สงัคมไทย ขึน้ 

เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมทางสังคม

ของกลุ่มธนชาตด้วย โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย

ส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการ 

พัฒนาสังคม มีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบในการพัฒนาชุมชน

และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความรู้ ในการพัฒนา ปรับปรุง และ

เปลีย่นแปลงตนเอง ทัง้ในเรือ่งของความรู ้ความคดิ และทกัษะในการ

ปฏบิตั ิมคีวามเชือ่มัน่และสามารถตดัสนิใจด้วยตนเอง รวมทัง้มทีศันคติ  

ค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมในการด�าเนินชีวิต และพัฒนา 

ความเป็นอยู่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวความคิด “เศรษฐกิจ 

พอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รวมถงึการสร้างเครอืข่าย 

และการประสานงานช่วยเหลือสังคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ

1. ด้านการรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

และศาสนา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2558

 กลุ ่มธนชาตได้ด�าเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

มาเป็นประจ�าต่อเนือ่ง โดยจดุเริม่ต้นการถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน

นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 ณ วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่  

จากนั้นได้ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี  

ซึ่ งถือเป ็นกิจกรรมที่ส ่งเสริมการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา  

พระอารามหลวง ปูชนียสถานไว้ ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
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088 รายงานประจำาปี 2558

 ในปี 2558 กลุม่ธนชาตได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

ผ้าพระกฐนิให้น�าไปถวาย ณ วดัมชัฌมิาวาสวรวหิาร พระอารามหลวง 

(วัดกลาง) อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการนี้ บริษัทในกลุ่ม

ธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน

ทัว่ไป ได้มจีติศรทัธาร่วมกนัในการถวายปัจจยัให้แก่วดั เพือ่สมทบทนุ

จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เก็บโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ให้คงอยู่ และท�าหน้าที่ส่งต่อภูมิปัญญา 

อนัมค่ีาของท้องถิน่สูส่งัคมเป็นจ�านวนเงนิ 9,345,380.21 บาท รวมทัง้

ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ที่มีผลการเรียนดี 

ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ ได้มอบทุน 

การศึกษาทั้งสิ้น จ�านวน 30 ทุน พร้อมเงินสนับสนุนแก่องค์กร 

การกุศลในจังหวัดสงขลา 3 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน

สงขลา บ้านพกัเดก็และครอบครวั จงัหวดัสงขลา และศนูย์สงเคราะห์

บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  

มีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การธ�ารงและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ 

ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

มารยาทไทยในชวีติประจ�าวนั โดยส่งเสรมิให้เอกลกัษณ์ดงักล่าวยงัคง

อยู่คู่กับคนไทย ไม่ให้เกิดการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา และสร้าง

สมดุลในค่านิยมทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติ

มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและร่วมปลูกจิตส�านึก

ให้เยาวชนของชาตเิกดิความรูส้กึรกัและหวงแหนวฒันธรรมไทย และ

ร่วมกันรักษาไว้ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ซึ่งวัฒนธรรมทางด้าน

ภาษาไทยและมารยาทไทยนั้น จัดเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญที่แสดงถึง

ความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมหลักตามโครงการมี 2 

รปูแบบ ได้แก่ การแข่งขนัอ่านฟังเสยีง และการประกวดมารยาทไทย 

ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเรยีน นกัศกึษา ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

ถึงระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันในนามของสถาบัน เพื่อแข่งขัน 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกมุาร ีโล่เกยีรตบิตัร และทนุการศกึษา โดยในปี 2558 เป็นการจดั 

โครงการเป็นปีที่ 44 มีผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค

มากกว่า 3,000 คน และด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ ่มเด็กที่มีปัญหาบกพร่อง

ทางการได้ยิน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ และ

สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป รวมทั้ง

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และศักยภาพของเด็กที่มีปัญหา

บกพร่องทางการได้ยินในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์

เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ผ่านการปฏบิตัตินตามมารยาทไทยทีถ่กูต้อง 

ในปี 2558 ที่ผ ่านมา จึงได้จัดให้มีการประกวดมารยาทไทย  

ส�าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินขึ้นเป็นครั้งแรก และได้

ขอพระราชทานพระราชานุญาต ขอถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้ง 2 

ระดับ ซึ่งได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

 นอกจากนี้ ในปี 2558 เพื่อเป็นการแสดงความมุ ่งมั่น 

ในการสืบสานและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ธนาคารธนชาต 

ได้เข้าร่วมโครงการ “ปณิธานความดีปีมหามงคล” ซึ่งส�านักปลัด 

ส�านักนายกรัฐมนตรี ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ 

ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

พระบรมวงศ์ศานวุงศ์ ระหว่างปี 2558 - 2560 ซึง่ถอืเป็นช่วงปีมหามงคล 

ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ด้วยการตัง้ปณธิาน มุง่มัน่ในการท�าสิง่ด ีๆ  

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งธนาคารธนชาตได้ตั้ง

ปณิธานในการร่วมโครงการครั้งนี้ว่า “จะร่วมอนุรักษ์และสืบสาน 

การใช้ภาษาไทยและมารยาทไทยให้ถกูต้องและงดงามคูก่บัสงัคมไทย

ตลอดไป” และด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มธนชาตในการสานต่อการ

ด�าเนินโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” มาอย่าง

ต่อเนื่อง ธนาคารธนชาตจึงได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวง
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089บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

วัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทองค์กร ด้านส่งเสรมิศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรมอีกด้วย

 

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต

 “พพิธิภณัฑ์ครฑุ โดยธนาคารธนชาต” ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ครฑุ

แห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยที่มาในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ครุฑนั้นเริ่มมาจากการที่ธนาคารธนชาตได้รับโอนกิจการทั้งหมด

จากธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคาร

นครหลวงไทยนั้น เป็นธนาคารที่มีการด�าเนินกิจการมากว่า 70 ปี 

และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุพระราชทานเครือ่งหมายครฑุพ่าห์หรอื 

ตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ที่ส�านักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ 

ตั้ งแต ่ป ี  2484 ซึ่ งภายหลังการรับโอนกิจการจากธนาคาร 

นครหลวงไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจ�าเป็นต้องอัญเชิญ

เครือ่งหมายครฑุพ่าห์ลง ตาม พ.ร.บ. เครือ่งหมายครฑุพ่าห์ (ฉบบัที ่2) 

ปี 2535 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญขององค์ครุฑ

พระราชทานทีม่คีวามผกูพนัและความศรทัธากบัคนไทย รวมทัง้ยงัเป็น 

สัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ของไทย จึงได้มีการอัญเชิญ 

องค์ครฑุจากส�านกังานและสาขาต่าง ๆ  มาประดษิฐานยงัศนูย์ฝึกอบรม 

บางปู เขตเทศบาลต�าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และก่อตั้ง

พิพิธภัณฑ์ครุฑขึ้น เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์ครุฑ

ในรปูแบบสือ่ผสมผสาน (Multimedia) โดยยดึความเข้าใจพืน้ฐานของ

คนไทยที่มีต่อองค์ครุฑจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ในพิพิธภัณฑ ์

ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์สถานที่เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึง

ความเป็นมาของครุฑตามต�านานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และ

ได้จดัให้มพีืน้ทีก่ารจดัแสดงองค์ครฑุทีอ่ญัเชญิจากสาขาของธนาคาร

นครหลวงไทยมาไว้ยงัพพิธิภัณฑ ์เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์

ระหว่างองค์ครฑุกบัสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ รวมทัง้ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ

กิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”

 ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม และ

ประเพณไีทยในท้องถิน่ต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ ซึง่สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึ 

วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม อันเป็น

มรดกทีส่บืทอดต่อ ๆ  กนัมา แสดงให้เหน็ถงึเอกลกัษณ์ทีช่าตใิดในโลก 

ไม่สามารถลอกเลยีนแบบได้ และมค่ีาควรแก่การอนรุกัษ์ให้คงอยูต่่อไป 

จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”  

โดยส�านักงานเครือข่ายของธนาคารธนชาตที่เปิดด�าเนินการอยู ่

ทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรม และการเข้าไป

มีส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกของท้องถิ่น จึงส่งผลให้เกิดการ 

มีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ลูกค้า ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2558  

มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้

 1. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ

 2. งานตรุษจีน ปากน�้าโพ จังหวัดนครสวรรค์

 3. งานสรงน�้าพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง

 4. งานประเพณสีงกรานต์ พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ

 5. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�าปี 2558 จังหวัด 

  อุบลราชธานี

 6. งานแข่งขนัเรอืยาวประเพณ ีประจ�าปี 2558 จงัหวดัพษิณโุลก 

 7. งานประเพณรีบับวั (14 ค�า่ เดอืน 11) จงัหวดัสมทุรปราการ

 8. งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน วัดพระพุทธฉาย  

  จังหวัดสระบุรี

 9. งานประเพณีลากพระแข่งเรือเพรียวเมืองปากพนัง   

  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 10. งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผัก จังหวัดภูเก็ต

 11. งานสืบสานประเพณียี่เป็งร�าลึก จังหวัดเชียงใหม่

 12. งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจ�าปี 2558 

   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



090 รายงานประจำาปี 2558

2. ด ้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำา เนินงานเพื่อ

สาธารณกุศล

  

กิจกรรม “งานกาชาดประจำาปี”

 ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงาน

กาชาด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 2519 

เมื่อธนาคารศรีนคร ซึ่งถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้ 

รับเชิญเข้าร่วมออกร้านงานกาชาด ภายใต้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคาร 

ศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกิจการกับธนาคาร

นครหลวงไทย จึงได ้มีการออกร ้านกาชาดในนามธนาคาร 

นครหลวงไทย โดยใช้ชือ่ว่า “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และ

ในปี 2554 เมือ่ธนาคารธนชาตรบัโอนกจิการจากธนาคารนครหลวงไทย 

จงึได้มกีารออกร้านในนามของ “ธนาคารธนชาต” ภายใต้ชือ่ “ร้านกาชาด 

ธนาคารธนชาต” โดยในปัจจุบันธนาคารธนชาตยังคงเป็นธนาคาร

พาณชิย์เพยีงแห่งเดยีวทีไ่ด้เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจ�า

ทุกปี ณ บริเวณสวนอัมพร

 ในปี 2558 ซึง่เป็นการด�าเนนิงานครัง้ที ่39 นัน้ ธนาคารธนชาต 

ได้ร่วมออกร้านงานกาชาด ณ บริเวณสวนอัมพร ระหว่างวันที่ 30 

มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยมีการตกแต่งร้าน 

ให้เป็นเสมือนเมืองหนังสือ ภายใต้แนวคิด “พลังบุญ ต้นทุนพลัง 

ความคิด” และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการน�าตู้หนังสือและ

หนังสือจ�านวนกว่า 600 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนที่ธนาคารธนชาต 

ให ้ความช ่วยเหลือมาตั้งแต ่อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดฤาไชย

วิทยาคาร และโรงเรียนวัดตะกู รวมทั้งจะด�าเนินการน�ารายได้สุทธิ

จากการจัดจ�าหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต ประจ�าปี 2558  

และการออกร้านกาชาด ขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบ�ารุงสภากาชาดไทย จ�านวน 

6,000,000 บาทต่อไป

โครงการสะพานบุญ

 

 กลุม่ธนชาตมคีวามมุง่มัน่เสมอมาทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม

ในการสนบัสนนุด�าเนนิงานเพือ่องค์กรสาธารณกศุลต่าง ๆ  อย่างยัง่ยนื 

โดยมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จาก “โครงการธนชาต  

รเิริม่…เตมิเตม็ มหกรรมออมบญุ” โดยธนาคารธนชาตได้เชญิองค์กร 

สาธารณกุศลมาร่วมท�ากิจกรรมออกร้าน และประชาสัมพันธ์

การด�าเนินงานขององค์กรให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น  

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีทัง้จากลกูค้า

ของธนาคารธนชาต ประชาชนทั่วไป และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารธนชาตจึงมีแนวคิดจัดท�าโครงการ

สะพานบญุขึน้เพือ่สานต่อเจตนารมณ์ในการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

ขององค์กรสาธารณกุศลอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 

ความตั้งใจที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้ ให้และผู้รับ รวมทั้งเป็น

สะพานเชือ่มโยงผู้ ให้และผูร้บัเข้าด้วยกนั ด้วยการเปิดโอกาสให้ลกูค้า

ของธนาคารธนชาต และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคเงิน 

ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต 

ทั้งการบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็ม สาขาของธนาคารธนชาต เครื่องฝาก

เงินอัตโนมัติ และการท�ารายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคาร

ธนชาตจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ทั้งนี้ องค์กรสาธารณกุศล

ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นต้องมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ แก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง 

และมผีลงานทีผ่่านมาเป็นทีย่อมรบัของประชาชน ในปัจจบุนัมอีงค์กร

การกุศลเข้าร่วมโครงการสะพานบุญแล้ว จ�านวน 18 องค์กร ได้แก่ 

 1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 3. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 4. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 5. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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13 - 14 การออกร้านงานกาชาดในนามของ “ธนาคารธนชาต”

15 - 16 มอบตู้หนังสือและหนังสือจากการออกร้านกาชาดธนาคารธนชาต  
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091บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

 6. มูลนิธิรามาธิบดี

 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 8. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 9. มลูนธิสิงเคราะห์ครอบครวัทหารผ่านศกึ ในพระราชปูถมัภ์ 

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

 12. มูลนิธิพระดาบส

 13. มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ

 14. มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 15. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

 16. มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

 17. โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์

 18. มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

ร่วมช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศ 

เนปาล

 ธนาคารธนชาตได้ร่วมเป็นหนึ่งช่องทางในการระดมเงิน

บริจาคจากพนักงาน ลูกค้า และประชาชน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล โดยได้

เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และประชาชนสามารถร่วมบริจาคเงิน

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของธนาคารธนชาต ทั้งการบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็ม 

สาขาของธนาคารธนชาต เครือ่งฝากเงนิอตัโนมตั ิและการท�ารายการ

ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคารธนชาตไม่คิดค่าธรรมเนียมในการ

ด�าเนินการแต่อย่างใด ซึ่งได้ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือและ

ฟื้นฟูชาวเนปาลให้แก่สภากาชาดไทย ทั้งสิ้นจ�านวน 2,500,000 บาท

สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิ

รามาธิบดี

 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาระบบการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข และส่งเสริมโอกาส 

ในการเข้าถงึการดแูล รกัษา และป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ  ของประชาชน 

บรษิทัฯ ธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต และ ธนชาตประกนัภยั ได้ร่วมกนั 

บริจาคเงินจ�านวน 1,750,000 บาท เพื่อสมทบทุนให้แก่โครงการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส�าหรับ

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ 

ฟ้ืนฟ ูป้องกนัโรค ให้บรกิารสขุภาพและการสาธารณสขุทีไ่ด้มาตรฐาน 

รวมทัง้เป็นศนูย์แพทย์ศกึษาทีมุ่ง่สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูแ้ละบรกิาร 

ทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาค 

ตะวันออกของประเทศ

กิจกรรม “บริจาคโลหิต ร้อยใจถวายพ่อหลวงและแม่หลวง”

 เป็นกจิกรรมทีส่�านกังานเครอืข่าย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 

(ขอนแก่น) ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว 

วตัถปุระสงค์หลกัในการด�าเนนิการเพือ่รณรงค์ให้ประชาชนในจงัหวดั

ขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม 

รวมทั้งพนักงานร่วมกันท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ด้วยการร่วม

บรจิาคโลหติเพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ และบรรเทา

ภาวะขาดแคลนโลหติในการรกัษาพยาบาล ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาอ�านวยความสะดวก 

ในการรบับรจิาคโลหติโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีบรกิารตรวจสขุภาพ

ทางการเงินให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งในปี 2558 

มีผู ้ เข ้าร ่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 829 คน บริจาคโลหิตให้แก่

สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 331,600 ซีซี

17

18

17 - 18 กิจกรรม “บริจาคโลหิต ร้อยใจถวายพ่อหลวงและแม่หลวง”



092 รายงานประจำาปี 2558

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

โครงการ “พี่ใช้ของ...น้องใช้ต่อ”

 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพการศกึษาไทย ภายใต้แนวคดิของการน�ากลบัมาใช้ใหม่ 

จึงมีการน�าอุปกรณ์ส�านักงานที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพดีที่ได้

จากการปรบัปรงุพืน้ทีข่องส�านกังานใหญ่และสาขาของธนาคารธนชาต 

มามอบให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ 

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งในปี 2558 ได้มีการมอบอุปกรณ์

ส�านักงาน ได้แก่ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ จ�านวน 2,802 

รายการ ให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ 

จ�านวน 65 แห่งทั่วประเทศ

4. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน”

 (อธิบายอยู่ในส่วนแรกของการด�าเนินงานด้านการแสดง 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกลุม่ธนชาต)

 การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของกลุม่ธนชาต 

ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงการด�าเนนิงาน 4 ด้าน ซึง่ได้แก่ ด้านการรณรงค์

และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศาสนา ด้านการส่งเสริม

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่สาธารณกศุล ด้านการส่งเสรมิและ

พฒันาการศกึษา และด้านการจดัการสิง่แวดล้อม ดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น 

เพียงเท่านั้น หากแต่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาตยังมีจิตอาสา

ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

ในหลายกลุม่อกีด้วย ได้แก่

 

 1. การบริจาคเงินสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร 

สาธารณกศุล และสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ

 2. การบริจาคน�้าดื่มในโครงการ “ปันน�้าดื่มเพื่อพี่น้องไทย

ประสบภยัแล้ง” ของรฐับาล เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัแล้งในจงัหวดั

พษิณโุลก

 3. การบริจาคผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัด

เชยีงใหม่ และจงัหวดับงึกาฬ ซึง่เป็นความร่วมมอืของธนาคารธนชาต

กบัสถานข่ีาว TNN 24 และสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส

 4. การบริจาคอุปกรณ์ออกก�าลังกาย “ยางยืดเพื่อสุขภาพ”  

ให้แก่ผู ้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ และผู้สูงวัยตามชุมชนแออัด 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริจาคให้แก่  

โรงพยาบาลทหารผ่านศกึ และโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

 5. สนบัสนนุคอมพวิเตอร์ ให้แก่ กองเรอื ฟรเิกตที ่2 กองเรอื 

ยทุธการ กองทพัเรอื อ�าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี เพือ่น�าไปใช้ในการ

ศกึษาค้นคว้าข้อมลูพฒันาศกัยภาพ และเพิม่โอกาสในการเข้าถงึข้อมลู

ทีเ่ป็นประโยชน์ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึน�าไปมอบแก่โรงเรยีน

ทีย่งัขาดแคลนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การคอร์รัปชั่น

 กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้าง

ความไม่เป็นธรรมทางธรุกจิ จงึได้ร่วมมอืกบัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

ภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC)” ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมโครงการดังกล่าว

 ในปี 2557 กลุ่มธนชาต ได้ด�าเนินการก�าหนด “นโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่” และมาตรการ ขัน้ตอน กระบวนการปฏบิตังิาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทในกลุ ่มธนชาต  

ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยก�าหนดความหมายของ 

ค�าว่า คอร์รัปชั่นและรูปแบบการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน มีสาระ

ส�าคญัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ต้องไม่เรยีกร้อง ด�าเนนิการ 

หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม  

เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก  

ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น และให้ผู้บริหารของกลุ่มธนชาตมีหน้าที่ดูแลและให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และ

ข้อก�าหนดของกฎหมาย

 2. ก�าหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของ 

ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP (ซีสามสิบ) เพื่อให้ 

พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมีสาระ

ส�าคัญ ดังนี้

  - Customer Focus: ตอบสนองความต้องการของลกูค้า

  - Collaboration: มีการท�างานเป็นทีม

  - Commitment: ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

  - Spirit: ทุ่มเทในการท�างาน

  - Integrity: ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้าน 

   การคอร์รัปชั่น

  - Professional: มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการ 

   ปฏิบัติหน้าที่

 3. การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

ในกลุ ่มธนชาต ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงและ 

การควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: 

RCSA) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าหรับการบริหารความเสี่ยง 

ด้านปฏบิตักิาร โดยจะด�าเนนิการทบทวนความเสีย่งเป็นประจ�าทกุ 3 ปี 

และมกีารตดิตามความคบืหน้าของแผนปฏบิตักิารและการด�าเนนิการ

ตามมาตรการควบคมุความเสีย่ง หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ



093บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

ปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ  ทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏบิตังิานอย่างมนียั

ส�าคญั เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรบัทราบ และ

น�าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

 4. ก�าหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงาน

ของกลุ ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่

สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

 5. กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญกับรูปแบบของการคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “การให้ รับ ของขวัญ ของ

ก�านัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น” ถือเป็นเรื่องที่กลุ่ม

ธนชาตให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจน�าไปสู่การคอร์รัปชั่น

ได้ โดยง่าย จึงได้ก�าหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบัต ิ

ทีค่รอบคลมุขัน้ตอน การปฏบิตัแิละการควบคมุ รวมถงึการรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ การฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งการกระท�า

ที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่น 

ซึ่งถือเป็นความผิดและจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ

 6. เพือ่ให้การต่อต้านการคอร์รปัชัน่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

กลุ ่มธนชาตจึงก�าหนดให้แต่ละบริษัทมีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ  

ข้อแนะน�าเกีย่วกบัการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ

คอร์รปัชัน่เป็นการเฉพาะ และก�าหนดให้มช่ีองทางทีป่ลอดภยัส�าหรบั

บุคคลภายนอกและพนักงานภายในกลุ่มธนชาต ที่พบเห็นเหตุสงสัย  

ทีเ่ข้าข่ายการกระท�าทจุรติคอร์รปัชัน่ สามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 

ซึง่ข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูส่งให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ตามล�าดับ นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังมีนโยบายให้ความ 

เป็นธรรมและให้ความคุ้มครองต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น  

แม้การกระท�านั้นจะท�าให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

 7. จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนาม

ยอมรับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อ

ต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 8. สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนาให้บุคลากร 

มคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางปฏบิตัติามนโยบาย มาตรการและขัน้ตอน 

การปฏบิตัทิีส่�าคญัเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ผ่านช่องทางและ

สื่อต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงพนักงาน 

เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดอบรมให้กรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงหัวข้อ “Anti-Corruption for Executives” การฝึกอบรม

ให้กับพนักงานใหม่ซึ่งก�าหนดให้เป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศ 

การจัดท�าแบบประเมินตนเองของผู ้บริหารและพนักงานทุกคน  

ผ่านระบบ E-learning และอินทราเน็ตเป็นประจ�าทุก 6 เดือน  

รวมทั้งใช้รูปแบบน�าเสนอที่เข้าถึงง่าย ได้แก่ VTR หนังสั้น โดยการ

ประสานงานกับส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

และส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ในเรือ่งสือ่ความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการต่อต้านทจุรติและความรูเ้กีย่วกบัการฟอกเงนิ 

เป็นต้น

 9. กลุ ่มธนชาตได ้ท�าการเผยแพร ่ผ ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ 

และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

โดยการงดเว้นการให้ของขวัญ แก่ผู ้บริหารหรือพนักงานของ 

กลุ่มธนชาต ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด ส�าหรับ 

ลูกค้าได้ขอความร่วมมือผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบแจ้งยอดหนี้  

ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบช�าระเงนิ ใบก�ากบัภาษ ีและผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิทัฯ  

www.thanachart.co.th

 10. เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่

สอบทานให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น โดยก�าหนดเป็นแผนงานประจ�าปี

 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของกลุ่ม 

ธนชาตในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กลุ ่มธนชาตจึงได้เผยแพร่

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต โดยในส่วนของบริษัทฯ  

เผยแพร่ผ่านทาง www.thanachart.co.th

 โดยกลุ่มธนชาตได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ 

แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (“โครงการฯ”) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต ในปี 2557 รวม 10 บริษัท และในปี 2558 อีก 2 บริษัท  

รวมบริษัทในกลุ่มธนชาตที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น  

12 บริษัท

 ในปี 2558 กลุ่มธนชาตได้ด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามที่นโยบายได้ก�าหนดไว้ เช่น  

มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นประจ�าปี การลงนาม

ยอมรับปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ

ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั การสือ่สารให้พนกังานได้รบัทราบ 

และพัฒนาให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตาม

นโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติที่ส�าคัญเกี่ยวกับการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านรูปแบบการอบรม การประเมินตนเอง  

และการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อสารของกลุ่มธนชาต 

อย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

สื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอความร่วมมือ

สนบัสนนุโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และอืน่ ๆ  นอกจากนี้ 

ยังได้มีการพัฒนาและด�าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้



094 รายงานประจำาปี 2558

 1. โครงการ CAC มอบโลโก้ CAC สีทองให้กับกลุ่มธนชาต 

รวม 12 บริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ

การเป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งกลุ่มธนชาต 

ได้ก�าหนด “แนวปฏิบัติการใช้โลโก้ CAC สีทอง ของกลุ่มธนชาต” 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ และเผยแพร่โลโก้ CAC  

ในอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 2. กลุ่มธนชาตรวม 12 บริษัท ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

โครงการ CAC ลงนามรับทราบ “ข้อสงวนสิทธิของคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC 

Disclaimer)”

 3. พฒันาหลกัสตูร “รวมพลงัขบัเคลือ่น โปร่งใส ไร้คอร์รปัชัน่” 

ให้กับพนักงานของกลุ่มธนชาต

 4. พัฒนา Anti-Corruption E-learning และเผยแพร่ใน

ระบบอนิทราเนต็ เพือ่ให้พนกังานสามารถศกึษาและเรยีนรูด้้วยตนเอง

 5. ให้ค�าปรกึษาและเป็นวทิยากรเรือ่ง “การขอรบัรองการเป็น 

สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทจุรติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทุจริต” ให้กับหน่วยงานภายนอก โดยในปี 2558 ได้เป็น 

ที่ปรึกษาและเป็นวิทยากร ให้กับบริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)  

ซึง่กลุม่ธนชาตมแีนวทางในการเป็นทีป่รกึษาเรือ่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง 

ในปี 2559 รวมถึงมีก�าหนดในการจัดบรรยายการร่วมรณรงค์ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับคู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจน 

การจดักจิกรรม “สร้างจติส�านกึ ปลกูสต ิสร้างความด”ี ให้แก่เยาวชน 

และคณะครูต่าง ๆ 



095บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้	และคณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย	 ตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	 และครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 

ในทุกด้าน	รวมทั้งมีการก�ากับและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	โดยมีโครงสร้างการจัดการ	ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สำานักตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สำานักเลขานุการองค์กร

ฝ่ายปรับปรุง

โครงสร้างหนี้

ส่วนบริหารทรัพย์สิน

รอการขาย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหต	ุ *	นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

					 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	เป็นผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัการลงมาตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่*

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

กก

1

2

4
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานธุรกิจ

3

ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

5

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน

Risk

Management

6 7

1 7-

โครงสร้างการจัดการ



096           รายงานประจำาปี 2558

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 โดยก�าหนดประชุมเดือนละ	 1	 ครั้ง	 

และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น	ทัง้นี	้ประธานกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็นผูเ้หน็ชอบวาระการประชมุ	โดยการน�าเสนอของกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ที่มีการก�าหนดวาระล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน	 ประกอบด้วย	 วาระเพื่อทราบ	 วาระเพื่อพิจารณา	 วาระเพื่ออนุมัติ	 วาระสืบเนื่อง	 

วาระพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการชุดย่อย	 วาระพิจารณาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และวาระการบริหารความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา 

เป็นประจ�าทุกเดือน	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัดท�าหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง	 

ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	โดยการ

ประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	3	ชั่วโมง	ซึ่งในปี	2558	ที่ผ่านมา	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ	 โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน 

ได้แสดงความเหน็อย่างเตม็ทีก่่อนจะขอลงมต	ิและได้มกีารจดบนัทกึการประชมุแสดงข้อสงัเกตและความเหน็ของกรรมการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีโครงสร้างเป็นไปตามประกาศ	 ธปท.	 ที่	 สนส.	 13/2552	 เรื่อง	 ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่	 

9	 กรกฎาคม	 2552	และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	 28/2551	 เรื่อง	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก

ใหม่	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	9	คน	เป็นกรรมการอิสระ	3	คน	คิดเป็น	 

1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 2	 คน	 รวมมีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 คิดเป็น 

ร้อยละ	55.55

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(ทั้งหมด 

14 ครั้ง)

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก�าหนด

ค่าตอบแทน

(ทั้งหมด 

4 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

16 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2558

 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	 12/12	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร		 12/12	 -	 -	 14/14	 12/12

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	 11/12	 16/16	 4/4	 -	 -

	 	 	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)	 	 	 	

	 4.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง		 12/12	 16/16	 -	 -	 12/12

	 	 	 	 (กรรมการอิสระ)

	 5.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		 11/12	 12/16	 4/4	 -	 -

	 	 	 	 และกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		 10/10	 -	 2/2	 -	 10/10

	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	 7.	 นางสาวสุวรรณภา	 รองประธานกรรมการบริหาร		 12/12	 -	 -	 14/14	 12/12

	 	 สุวรรณประทีป		 และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	 	 	 	

	 8.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง		 12/12	 -	 -	 14/14	 12/12

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 9.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง		 12/12	 -	 -	 13/14	 12/12

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการ	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



097บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

หมายเหต	ุ 1)	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

	 	 25	กุมภาพันธ์	2558

	 2)	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	 ได้แก่	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 

	 	 นายทวีศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	กรรมการ	2	ใน	4	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	โดยมีนายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	เป็นเลขานุการ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารบริษัทฯ

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้บริหารสูงสุด 

ของฝ่ายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ดังนี้

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 3.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานธุรกิจ

	 4.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายการเงิน

	 5.	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจ

	 6.		นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

	 7.	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบัญชี

หมายเหต	ุ	 ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร	เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

เลขานุการบริษัท

	 ในการประชมุครัง้ที	่6/2552	เมือ่วนัที	่26	พฤษภาคม	2552	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มมีตแิต่งตัง้	นายภาณพุนัธุ	์ตวงทอง	เป็นเลขานกุารบรษิทั 

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสม	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2552	และมอบหมายให้ส�านักเลขานุการองค์กร

เป็นหน่วยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น	เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของ	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2551	 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่	 31	 สิงหาคม	 2551	 และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ด้วยความรับผิดชอบ	 

ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมการ	ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	หน้าที่ตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ	มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	มีดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 1.	 รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการ

	 2.	 ให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นแก่กรรมการเกีย่วกบัข้อกฎหมาย	ระเบยีบและข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	ของบรษิทัฯ	รวมถงึหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

	และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ	และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

แก่กรรมการ

	 3.	 ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	แนะน�าลักษณะธุรกิจและแนวทางการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่

	 4.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ

	 5.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 6.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ	 หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับบริษัทฯ	 ตามระเบียบและข้อก�าหนด 

ของหน่วยงานทางการ	ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
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รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,200,000.00	 600,000.00	 4,040,158.53	 5,840,158.53

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 600,000.00	 300,000.00	 2,020,079.29	 2,920,079.29

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 600,000.00	 275,000.00	 2,020,079.29	 2,895,079.29

	 4.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 600,000.00	 300,000.00	 2,020,079.29	 2,920,079.29

	 5.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 600,000.00	 275,000.00	 1,510,908.62	 2,385,908.62

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 507,142.86	 250,000.00	 0.00	 757,142.86

	 7.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 600,000.00	 300,000.00	 2,020,079.29	 2,920,079.29

	 8.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 600,000.00	 300,000.00	 2,020,079.29	 2,920,079.29

	 9.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 600,000.00	 300,000.00	 2,020,079.29	 2,920,079.29

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2557    

	 1.	 นางพันธ์ทิพย์	 สุรทิณฑ์	 0.00	 0.00	 304,395.51	 304,395.51

	 2.	 นายวิรไท	 สันติประภพ	 0.00	 0.00	 1,322,736.85	 1,322,736.85

 รวม	 	 5,907,142.86	 2,900,000.00	 19,298,675.25	 28,105,818.11

ค่าตอบแทนรายเดือน รวมค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

บำาเหน็จกรรมการ

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหต	ุ 1)	 มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2558	เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2558	อนมุตัใิห้จ่ายเงนิบ�าเหนจ็แก่กรรมการบรษิทัฯ	ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการในปี	2557	 

	 	 โดยหากกรรมการท่านใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนวันจ่ายเงินบ�าเหน็จ	ก็ให้ถือว่ามีสิทธิได้รับเงินบ�าเหน็จด้วย

	 	 -	 นางพันธ์ทิพย์	สุรทิณฑ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2557

	 	 -	 นายวิรไท	สันติประภพ	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	28	สิงหาคม	2557

	 2)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 1/2558	 เมื่อวันที่	 26	มกราคม	2558	อนุมัติแต่งตั้งนายวิชิต	ญาณอมร	 เป็นกรรมการบริษัทฯ	 (กรรมการ 

	 	 ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	มีผลตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558

	 8.	 จดัให้มหีลกัสตูรฝึกอบรม	สมัมนาต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่พนูความรู	้และพฒันากรรมการให้มทีกัษะและประสบการณ์ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อการท�าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

	 9.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

	 10.	 อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย	การบัญชี	หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 11.	 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

หมายเหต	ุ ข้อมลูประวตัเิลขานกุารบรษิทั	เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งสิ้นจ�านวน	 31,666,675.25	 บาท	 โดยลักษณะของค่าตอบแทน 

ทีจ่่ายอยู่ในลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดอืน	ค่าเบีย้ประชมุ	และเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ	(จ่ายจากผลการด�าเนนิงาน	ประจ�าปี	2557)	สรปุได้ดงันี้
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	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 600,000.00	 400,000.00	 1,000,000.00

	 2.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 360,000.00	 320,000.00	 680,000.00

	 3.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 360,000.00	 240,000.00	 600,000.00

  

  รวม	 	 1,320,000.00	 960,000.00	 2,280,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 200,000.00

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 132,000.00

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 66,000.00

  รวม	 	 398,000.00

หมายเหต	ุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2558	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2558	 อนุมัติแต่งตั้งนายวิชิต	 ญาณอมร	 เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด 

	 ค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558

รายชื่อกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)

	 4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์*	 0.00	 0.00	 0.00

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป*	 0.00	 0.00	 0.00

	 3.		นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ*	 0.00	 0.00	 0.00

	 4.		นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ*	 0.00	 0.00	 0.00

	 5.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 240,000.00	 240,000.00	 480,000.00

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 202,857.14	 200,000.00	 402,857.14

	 7.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์*	 0.00	 0.00	 0.00

 

  รวม	 	 442,857.14	 440,000.00	 882,857.14

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

หมายเหต	ุ 1)	 *	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

	 2)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2558	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2558	 อนุมัติแต่งตั้งนายวิชิต	 ญาณอมร	 เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	 

	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558
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	 5.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ	คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	บริษัทฯ	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร

	 7.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน 

รวมจ�านวน	 5	 คน	 โดยได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน	 และเงินช่วยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน	 เงินสมทบประกันสังคม	 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	50,261,936.00	บาท	

 

ค่าตอบแทนอื่น 

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร	โดยบริษัทฯ	ได้สมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ	3	หรือ	5 

หรือ	 7	 หรือ	 10	 ของเงินเดือน	 ตามอายุงานของผู้บริหาร	 โดยในปี	 2558	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	 

จ�านวน	5	คน	เป็นจ�านวน	3,119,897.00	บาท

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	จ�านวนทั้งสิ้น	122,367,730.30	บาท	ซึ่งผลตอบแทน	ได้แก่	เงินเดือน	เงินโบนัส	

เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น
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โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง

และอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำานักประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตรวจสอบ

ผู้อำานวยการอาวุโส

กำากับกฎระเบียบ

และข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

1

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

รองกรรมการผู้จัดการ

บริหารการลงทุน

รองกรรมการผู้จัดการ

บริหารความเสี่ยง

3

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 1

8

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2

9

รองกรรมการผู้จัดการ

เครือข่ายลูกค้ารายย่อย

และธุรกิจขนาดเล็ก

4

รองกรรมการผู้จัดการ

บริหารเงินและตลาดทุน

6 10

รองกรรมการผู้จัดการ

กลยุทธ์การเงิน

11

ผู้อำานวยการอาวุโส

บัญชี

ผู้อำานวยการอาวุโส

วางแผนและวิเคราะห์ผล

ทางการเงิน

12

13

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

ผู้อำานวยการอาวุโส

บริหารค่าจ้างผลตอบแทน

และกิจการค่าจ้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ทรัพยากรบุคคลกลาง

ผู้อำานวยการอาวุโส

บริหารหนี้

ผู้อำานวยการอาวุโส

สื่อสารและบริหารแบรนด์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ปฏิบัติการกลาง

ผู้อำานวยการอาวุโส

วาณิชธนกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส

สื่อสารการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจลูกค้าขนาดกลาง

และขนาดย่อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ

หมายเหต	ุ 						คือผู้บริหารของธนาคารธนชาต

												ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.

1 13-

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

5

รองกรรมการผู้จัดการ

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

7
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คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ	 ประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน	 การบัญชี	 

การบริหารจัดการ	และอื่น	ๆ	อันท�าให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการธนาคารธนชาตให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และตามความเหมาะสมกับประเภท

และขนาดของธุรกิจที่ด�าเนินกิจการอยู่	ทั้งนี้	เพื่อสนับสนุนให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	ก�าหนด

ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการธนาคารธนชาตทั้งหมด	 และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�านวน	 1	 ใน	 3	 

ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด	 ๆ	 หรือความสัมพันธ์ใด	 ๆ	 กับธุรกิจของธนาคารธนชาต	 และเป็นไปตามสัดส่วน 

อย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	 -	 ✓ -

	 2.	 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	 ✓ - -

	 3.	 นายเกียรติศักดิ์		 มี้เจริญ	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 5.	 นายสถาพร		 ชินะจิตร	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 6.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 7.	 นายอัลแบรโต		 ฮารามิวโญ	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 8.	 นายร็อด		 ไมเคิล	เรโนลด์	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 9.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป	 กรรมการ	 ✓ - -

	 11.	 นายปีเตอร์		 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 กรรมการ	 ✓ - -

	 12.	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 ✓ - -

กรรมการที่พ้นต�าแหน่งในปี	2558    

	 1.	 นายกอบศักดิ์	 ดวงดี	 กรรมการ	 -	 ✓ -

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร

หมายเหต	ุ 1)	 นายกอบศักดิ์	ดวงดี	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

	 2)	 นายวอลเตอร์	ทัส	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

	 3)	 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารธนชาต	ได้แก่	นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ	2	ใน	4	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของธนาคารธนชาต

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีรายละเอียดดังนี้
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การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี	และแจ้งให้กรรมการธนาคาร

ธนชาตแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว	เพื่อให้กรรมการธนาคารธนชาตสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ประชุมประมาณ	1	ครั้งต่อเดือน

	 2.	 คณะกรรมการบริหาร	ประชุมไม่น้อยกว่า	1	ครั้งต่อเดือน

	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมไม่น้อยกว่า	1	ครั้งต่อไตรมาส

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประชุมไม่น้อยกว่า	2	ครั้งต่อปี

	 5.	 คณะกรรมการชุดอื่น	ๆ	การประชุมอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการแต่ละคณะ

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีการประชุมเป็นประจ�าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน	และยังมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 โดยมี 

การก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	 และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงาน	 การอนุมัติธุรกรรม	 การปฏิบัติงาน	 การบริหารความเสี่ยง 

เป็นประจ�า	โดยส�านกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสาร

ก่อนการประชุมล่วงหน้า	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารธนชาตได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	ซึ่งในปี	 2558	ที่ผ่านมา	 

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	13	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมต	ิ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	 และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็น

ของกรรมการธนาคารธนชาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต	 พร้อมให้

คณะกรรมการธนาคารธนชาตและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 13/13	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 13/13	 51/54	 -	 -	 -

	 3.	 นายเกียรติศักดิ์		 มี้เจริญ	 13/13	 -	 11/11	 -	 -

	 4.	 นายณรงค์		 จิวังกูร	 13/13	 -	 -	 10/10	 -

	 5.	 นายสถาพร		 ชินะจิตร	 13/13	 -	 11/11	 10/10	 -

	 6.	 รศ.	ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 13/13	 -	 11/11	 -	 -

	 7.	 นายอัลแบรโต		 ฮารามิวโญ	 11/13	 -	 -	 -	 -

	 8.	 นายร็อด		 ไมเคิล	เรโนลด์		 6/13	 -	 -	 6/10	 -

	 9.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 8/11	 -	 -	 -	 -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 12/13	 52/54	 -	 -	 -

	 11.	 นายปีเตอร์		 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่		 13/13	 51/54	 -	 -	 9/12

	 12.	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 13/13	 54/54	 -	 -	 11/12

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2558     

	 	 นายกอบศักดิ์	 ดวงดี	 1/2	 -	 -	 -	 -

คณะกรรมการ

ธนาคารธนชาต

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

13 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

54 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

11 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

10 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

หมายเหต	ุ 1)	 นายกอบศักดิ์	ดวงดี	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

	 2)	 นายวอลเตอร์	ทัส	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

 

	 ทั้งนี้	 ข้อมูลแบบประวัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต	 ปรากฏตามหัวข้อ	 “คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”	 

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2558
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ผู้บริหารธนาคารธนชาต

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ธนาคารธนชาตมีผู ้บริหาร 

ในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 โดยรวมถึง 

ผูม้อี�านาจในการจดัการตามมาตรา	4	และมาตรา	25	ของ	พ.ร.บ.	ธรุกจิ

สถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ดังนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	 	

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 	

	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	 	

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 4.	 นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 	

	 	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 5.	 นางนุสรา	รุนส�าราญ	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่	1

	 6.	 นายปิยะพงศ์	อาจมังกร	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารการลงทุน

	 7.	 นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	กลยุทธ์การเงิน

	 8.	 นายอาเจย์	ปราตาป	มุนคาร์	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

	 9.	 นายเอ้งฮัก	นนทิการ	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารเงินและตลาดทุน

	 10.	 นายสนอง	คุ้มนุช	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	เครือข่ายลูกค้ารายย่อย

	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก

	 11.	 นายเซียด	เอิล-โฮส	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารความเสี่ยง

	 12.	 นางสาววิศาลศรี	นิโลดม	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	-	ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่	2

	 13.	 นายบุญเลิศ	สินสมบัติ	 	

	 	 รองกรรมการผูจ้ดัการ	-	ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

	 14.	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 15.	 นางสสิมา	ทวีสกุลชัย	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารสินทรัพย์

	 16.	 นายริคกี้	จอน	ยากาโบวิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ปฏิบัติการกลาง

	 17.	 นางสาวอังคณา	สวัสดิ์พูน	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ส�านักประธาน

	 	 กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 18.	 นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	วิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต

	 19.	 นางสาวกนกศรี	โรจน์เมธา

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	เครือข่ายลูกค้ารายย่อย

	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก	ภาค	3	(ภาคเหนือ)

	 20.	 นางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ตรวจสอบ

	 21.	 นายเกรียงไกร	ภูริวิทย์วัฒนา	 	

	 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	-	พฒันาและเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ

	 22.	 นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	กลยุทธ์งานขายเครือข่าย		 	

	 	 ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

	 23.	 ดร.สุทัต	จิตมั่นคงสุข	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ธุรกิจลูกค้าขนาดกลาง

	 	 และขนาดย่อม

	 24.	 นายทรงวุฒิ	เชาวลิต	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	เครือข่ายลูกค้ารายย่อย

	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก	ภาค	1	(กรุงเทพฯ	1)

	 25.	 นายป้อมเพชร	รสานนท์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	งานขายและเครือข่ายธุรกิจ

	 	 สินเชื่อรถยนต์

	 26.	 นายลลิต	โดแดมป์	กาเมจ์	ธรรมเสรี	 	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารเงินและตลาดทุน

	 27.	 นายวิสูจน์	ตั้งอดุลย์รัตน์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาดและงานขายธุรกิจ

	 	 ขนาดใหญ่	ทีม	1

	 28.	 นายวทัญญู	นิธยายน	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การตลาดและงานขายธุรกิจ

	 	 ขนาดใหญ่	ทีม	2

	 29.	 นายโนเอล	ซิงห์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ

	 30.	 นางอนิสา	ชูจันทร์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	Non-Branch	Channels

	 31.	 นางภิตติมาศ	สงวนสุข	 	 	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	-	บัญชี

	 32.	 นางธีรนุช	ขุมทรัพย์	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส-	วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

หมายเหต	ุ 1)	 ผู้บริหารล�าดับที่	3	-	13	และ	31	-	32	เป็นผู้บริหารในต�าแหน่ง 

	 	 ผู ้จัดการและผู ้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู ้จัดการลงมา	 

	 	 ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.

	 2)	 ผูบ้รหิารล�าดบัที	่1	-	30	เป็นผูม้อี�านาจในการจดัการตามมาตรา	4 

	 	 และมาตรา	25	ของ	พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551

	 3)	 โดยในระหว่างปี	2558	มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

	 	 3.1)	 นายวชัระ	เพิม่พทิกัษ์	ผูอ้�านวยการอาวโุส	-	พฒันาสนิทรพัย์ 

	 	 	 สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคารธนชาต	มีผล 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

	 	 3.2)	 นางขจิตพันธ์	ชุนหฤทธิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	ระบบ 

	 	 	 สารสนเทศและเทคโนโลย	ีเกษยีณอายกุารท�างานก่อนครบ 

	 	 	 ก�าหนดเกษยีณอาย	ุมผีลตัง้แต่วนัที	่16	พฤษภาคม	2558

	 	 3.3)	 นายบุญเลิศ	 สินสมบัติ	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง 

	 	 	 รองกรรมการผูจ้ดัการ	-	ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2558	(แต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 

	 	 	 สงูสดุในสายงานแทน	นางขจติพนัธ์	ชนุหฤทธิ	์มผีลตัง้แต่ 

	 	 	 วันที่	16	พฤษภาคม	2558)

	 	 3.4)	 นายคาล์ยานารามัน	 ศิวะรามาคริสมัน	 ผู้ช่วยกรรมการ 

	 	 	 ผูจ้ดัการ	-บรหิารความเสีย่งสนิเชือ่รายย่อย	ลาออกมผีล 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	20	พฤษภาคม	2558

	 	 3.5)	 นายวิเวก	 จันทรา	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สิ้นสุดภาระ 

	 	 	 หน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่		

	 	 	 17	มิถุนายน	2558

	 	 3.6)	 นางสาวอภิรดี	 ศุขโชติ	 ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการ	 -	 

	 	 	 ทรัพยากรบุคคลกลาง	 เกษียณอายุการท�างานก่อนครบ 

	 	 	 ก�าหนดเกษียณอายุ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2558

	 	 3.7)	 นายโนเอล	 ซิงห์	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย 

	 	 	 กรรมการผู ้จัดการ	 -	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2558

	 	 3.8)	 นางอนิสา	 ชูจันทร์	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง 

	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 Non-Branch	 Channels	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	20	พฤศจิกายน	2558
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เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต)

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ไม่มกีารแต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั	แต่ได้มอบหมายให้ส�านกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	 ดูแลงานเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารธนชาต	 และเพื่อให้การบริหารงานของธนาคาร 

ธนชาตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	 3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	34,244,193.65	บาท	โดยลักษณะของค่าตอบแทน 

ที่จ่ายอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการ	(จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2557)	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,200,000.00	 650,000.00	 3,053,722.10	 4,903,722.10

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 600,000.00	 325,000.00	 1,526,861.05	 2,451,861.05

	 3.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 600,000.00	 325,000.00	 1,526,861.05	 2,451,861.05

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 600,000.00	 325,000.00	 1,526,861.05	 2,451,861.05

	 5.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 600,000.00	 325,000.00	 1,526,861.05	 2,451,861.05

	 6.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 600,000.00	 325,000.00	 1,526,861.05	 2,451,861.05

	 7.	 นายอัลแบรโต	 ฮารามิวโญ	 600,000.00	 275,000.00	 1,526,861.05	 2,401,861.05

	 8.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 600,000.00	 150,000.00	 1,526,861.05	 2,276,861.05

	 9.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 500,000.00	 200,000.00	 0.00	 700,000.00

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 600,000.00	 300,000.00	 1,526,861.05	 2,426,861.05

	 11.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 600,000.00	 325,000.00	 510,348.08	 1,435,348.08

	 12.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 600,000.00	 325,000.00	 1,526,861.05	 2,451,861.05

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2558

	 	 นายกอบศักดิ์	 ดวงดี	 100,000.00	 25,000.00	 1,526,861.05	 1,651,861.05

  กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2557

	 	 นายเบรนดอน	 จอร์จ	จอห์น	คิง	 0.00	 0.00	 1,016,512.97	 1,016,512.97

  รวม	 	 7,800,000.00	 3,875,000.00	 19,849,193.65	 31,524,193.65

ค่าตอบแทนรายเดือน รวมค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

เงินบำาเหน็จกรรมการ

หมายเหต	ุ 1)	 นายเบรนดอน	จอร์จ	จอห์น	คิง	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557

	 2)	 นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2557

	 3)	 นายกอบศักดิ์	ดวงดี	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

	 4)	 นายวอลเตอร์	ทัส	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้
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	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 540,000.00	 330,000.00	 870,000.00

	 2.	 นายสถาพร		 ชินะจิตร	 360,000.00	 165,000.00	 525,000.00

	 3.	 รศ.	ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 360,000.00	 165,000.00	 525,000.00

  รวม	 	 1,260,000.00	 660,000.00	 1,920,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 400,000.00

	 2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 250,000.00

	 3.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 150,000.00

  รวม	 	 800,000.00

รายชื่อกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อปี)

	 4.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 5.	 ในปี	2558	ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	เงินช่วยเหลือ	เงินสมทบประกนัสังคม	 

ฯลฯ	ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารตามเกณฑ์ทางการ	เป็นดังนี้

	 	 -	 เกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	13	คน	รวมทั้งสิ้น	94,901,672.00	บาท

	 	 -	 เกณฑ์ของ	ธปท.	ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจในการจัดการตามมาตรา	4	และมาตรา	25	ของ	พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	 

	 	 	 จ�านวน	35	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	5	คน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	201,907,062.00	บาท

ค่าตอบแทนอื่น

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อย่างใด

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร	 โดยธนาคารธนชาตได้สมทบในอัตราร้อยละ	 3	หรือ	 5	หรือ	 7	หรือ	

10	ของเงินเดือน	ตามอายุงานของผู้บริหาร	โดยในปี	2558	ธนาคารธนชาตได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	ตามเกณฑ์

ทางการ	เป็นดังนี้

	 	 -	 กรรมการบริหารและผู้บริหาร	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	13	คน	เป็นจ�านวนเงิน	3,721,606.00	บาท

	 	 -	 ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจในการจัดการตามมาตรา	4	และมาตรา	25	ของ	พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	(ตามเกณฑ ์

	 	 	 ของ	ธปท.)	จ�านวน	35	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	5	คน)	เป็นจ�านวนเงิน	8,278,435.00	บาท
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นโยบายในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มธนชาต 

 

	 กลุ ่มธนชาตมีความมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจและเติบโต

อย่างยั่งยืน	 จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร

ให้มีคุณภาพในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทในกลุ่มมีการวาง

รากฐานการพัฒนาอย่างเป็นล�าดับ	 เริ่มตั้งแต่การพัฒนาพนักงาน

ใหม่	การพฒันาและฝึกอบรมตามต�าแหน่งงาน	ทีค่รอบคลมุทัง้ความรู้ 

ผลติภณัฑ์	การให้บรกิารลกูค้า	กระบวนการท�างาน	ระบบงาน	บนพืน้ฐาน 

ของการด�าเนินงานตามกฎระเบียบของทางการ	 และเป็นไปตาม 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ	 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมจะ

เติบโตต่อไปในองค์กร	 รวมทั้งรองรับการด�าเนินงานตามกลยุทธ ์

ทางธุรกิจของกลุ่มธนชาต	 โดยในปี	 2558	 ได้ด�าเนินการต่าง	 ๆ	 

ในการพัฒนาบุคลากร	ดังนี้

	 1.	 การฝึกอบรมเพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการให้บรกิารลกูค้า	

เพื่อให้ได้รับบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสม

กบัความเสีย่งทีล่กูค้ารบัได้	(Customer	Focus)	โดยบรรลซุึง่วสิยัทศัน์ 

ทางกลยทุธ์ทางธรุกจิ	ตลอดจนอยูภ่ายใต้เงือ่นไขและกฎระเบยีบของ

ทางการเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	และโปร่งใส

	 	 -	 การฝึกอบรมหลกัสตูร	Product	Knowledge	เพือ่ให้ 

มีความรู้	ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	ๆ	ที่มีการปรับปรุง 

ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	 สามารถน�าเสนอลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 

ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

	 	 -	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 Sales	 &	 Service	 ซึ่งปรับ 

มาจากหลักสูตรมาตรฐานของสโกเทียแบงก์ที่น�ามาพัฒนางานขาย

และบริการของพนักงานสาขาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขาย	

เพิม่ปรมิาณการใช้ผลติภณัฑ์ของลกูค้า	โดยให้ได้รบัความพอใจสงูสดุ

	 	 -	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 PBO	 Academy	 เพื่อสร้าง

องค์ความรูแ้ละเตรยีมความพร้อมในทกุด้านให้กบัเจ้าหน้าทีก่ารตลาด	

เพื่อให้สามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าและน�าเสนอบริการ

ทางการเงินให้กับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ	(Customer	Focus)	

บนมาตรฐานของความถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

	 	 -	 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของระบบงาน

ต่าง	ๆ	เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และมี

ประสิทธิภาพ	เช่น	การฝึกอบรมระบบ	T-Advisor	 เพื่อการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับลูกค้า	การฝึกอบรมระบบ	LOS	

System	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบผลการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล 

ได้อย่างรวดเร็ว	 และการฝึกอบรมระบบ	 Sale	 Ordering	 เพื่อให้ 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นต้น

	 	 -	 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการ	

เพื่อสร้างความรู ้	 ความเข้าใจให้กับผู ้บริหารและพนักงานทุกคน	

สามารถบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง 

อย่างแท้จริง	 โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม	

เช่น	 หลักสูตรความรู ้เกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	 ป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิ	พ.ร.บ.	ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้าย	 และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	 (Customer	 Due	 

Diligence:	CDD)	หลักสูตร	CG	&	Anti-Corruption	ซึ่งว่าด้วยเรื่อง

ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

โดยร่วมมือกับภาครัฐบาลเพื่อสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรม 

ทางธุรกิจ	อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

	 2.	 การพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้น�า

	 	 -	 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับผู้จัดการ

สาขา	(Branch	Manager	School)	เพือ่รองรบัการขยายตวัทางธรุกจิ

ของธนาคารธนชาต

	 	 -	 การอบรมเพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัผูบ้รหิารระดบั

ผู้จัดการขึ้นไป	ที่เป็นกลุ่ม	Talent	เช่น	หลักสูตร	Talent	Q

	 	 -	 การอบรมด้านภาวะผู้น�าให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง	 ๆ	

โดยเฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงู	ได้มกีารส่งเสรมิให้เข้าร่วมสมัมนาเพิม่เตมิ 

เพือ่สร้างสมัพนัธภาพกบัเครอืข่ายองค์กรอืน่	ๆ 	ทัง้ในและต่างประเทศ	

เช่น	เข้าร่วมสัมมนากับวิทยาลัยตลาดทุน	เป็นต้น

	 3.	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน

	 	 มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 ผ่านการ

เรียนรู้ ในช่องทางที่หลากหลาย	 เพื่อใช้ ในการพัฒนาพนักงานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด	ดังนี้

	 	 -	 การสอนงาน	 (Coaching)	 โดยผู ้บังคับบัญชา	 

เพื่อให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง	ๆ	ให้กับ 

ผูท้ีไ่ด้รบัการสอนงาน	ให้สามารถปฏบิตังิานจรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

	 	 -	 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง	 (On	 the	Job	

Training)	ซึง่พนกังานจะได้แลกเปลีย่นประสบการณ์	ตลอดจนร่วมกนั 

หาแนวทางแก้ไขปัญหา	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาให้ค�าเสนอแนะ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้และท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้องและ 

เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

	 	 -	 การเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ภายในกลุ่มธนชาต	

(Thanachart	 Channel)	 โดยมีการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม	 

และไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้า

	 	 -	 การเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-learning)	 

ผ่านระบบอินทราเน็ต	 (Intranet)	ภายในกลุ่มธนชาต	ซึ่งในปี	 2558	

มีหลักสูตรที่อยู่ในระบบเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	

จ�านวน	23	หลกัสตูร	โดยมกีารวดัประสทิธภิาพของการเรยีนรูด้งักล่าว

อย่างเป็นระบบ	ด้วยการทดสอบก่อนและหลังการอบรม

	 	 -	 การบริหารจัดการองค ์ความรู ้ 	 (Knowledge	 

Management)	 กลุ่มธนชาตมีการจัดการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี

ประโยชน์ต่อพนกังาน	ทัง้ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 

ในระดับต่าง	 ๆ	 รวมทั้งคู ่มือการท�างานกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง	 

กฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน	 รวมถึงองค์ความรู้ ในด้าน 

การดูแลสุขภาพกายและใจ	 การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล	 โดยมีการ 

แบ่งหมวดหมู่ไว้ ในระบบ	Thanachart	Knowledge	Management	

(T-KM)	โดยในปี	2558	มีทั้งสิ้น	22	หมวด

	 	 -	 การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล	 (VDO	 

Conference)	 เพื่อเป็นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย	 ตลอดจน 

ลดความเสี่ยงในการเดินทางของผู้เข้าอบรม
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(“นโยบายฯ”)	เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถอืปฏบิตัมิาตัง้แต่ปี	2546 

โดยมีการทบทวนนโยบายฯ	 ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD:	CGR)	และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของ	ตลท.	รวมทัง้มกีารรายงานการปฏบิตัติาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	เพื่อเป็นกรอบ 

ในการปฏิบัติส�าหรับบุคลากร

	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยนโยบายฯ	 รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(www.thanachart.co.th)	และในระบบอนิทราเนต็ของกลุม่ธนชาต	เพือ่เป็นการสือ่สารให้บคุลากรทกุระดบัของกลุม่ธนชาตสามารถเข้าไปศกึษา

รายละเอยีดได้อย่างทัว่ถงึ	โดยมีจดุมุง่หมายส�าคญัในการสือ่ความไปยงัพนกังานกลุม่ธนชาต	ผูถ้อืหุน้	ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสยีอืน่	ถงึความยดึมั่น

ของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ในปี	2558	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1.	 ปรับปรุงนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณ	ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

	 2.	 ก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ	และคู่มือดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทฯ

	 3.	 จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายฯ	 และคู่มือจรรยาบรรณส�าหรับพนักงานใหม่ทุกระดับ	 และหลักสูตร	 “รวมพลังขับเคลื่อน	 โปร่งใส	 

	 	 ไร้คอร์รัปชั่น”	ให้กับพนักงานปัจจุบัน

	 4.	 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ	 และคู่มือดังกล่าว	 และลงนามไม่กระท�าการใด 

	 	 ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งผลประโยชน์ต่อกลุ่มธนชาต

	 5.	 จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับของทั้งกลุ่มธนชาต	 เพื่อทดสอบและวัดระดับความรู้	 ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

	 	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	2	ครั้งต่อปี

	 6.	 พัฒนา	CG	E-learning	และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต	เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 นอกจากนี้	 กลุ่มธนชาตสนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 รวมถึงการเสริมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 (CG	 &	 CSR	

Project)	 ทั้งในเชิงนโยบายและการด�าเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 โดย 

มุง่หมายให้เกดิการเรยีนรูห้ลกัการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ผ่ีานสือ่ภายในองค์กรหลากหลายช่องทางภายใต้โครงการ	 

“ธนชาต	 ท�าได้	 ธรรมดี...CG	 ริเริ่ม	 เติมธรรม”	 เพื่อให้พนักงานมีความรู้	 ความเข้าใจในนโยบายฯ	 และจรรยาบรรณ	 ปฏิบัติงานบนพื้นฐาน 

ของคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ	ด้วยรูปแบบการน�าเสนอที่เข้าถึงง่าย	ได้แก่	VTR	หนังสั้น	โดยการประสานงานกับ

ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(“ส�านกังาน	ป.ป.ช.”)	และส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(“ส�านกังาน	ปปง.”)	

ในเรื่องสื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน	รายการธรรมสวัสดี	รายการกูรูธรรมาภิบาล	นอกจากนี้ 

ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมทั้งกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และภูมิภาค	 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการบริหารจิตตนเองในการท�างานและ 

การใช้ชีวิตประจ�าวัน	 รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสังคม	 ได้แก่	 การเป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับหน่วยงานภายนอก	 

และการร่วมเป็นกรรมการโครงการ	“ประกวดธรุกจิขนาดย่อมด�าเนนิธรุกจิด้วยธรรมาภบิาล”	โดยสถาบนัป๋วย	อึง๊ภากรณ์	ธปท.	สมาคมธนาคารไทย 

และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การกำากับดูแลกิจการ
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การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

 

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้	และการส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ	 โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	 เช่น	 

การมส่ีวนแบ่งก�าไรของกจิการในรปูของเงนิปันผล	การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ 

การเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นอสิระ	และการได้รบัข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ	อย่างเพยีงพอ	

โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 อย่างครบถ้วนผ่าน 

ระบบของ	ตลท.	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.thanachart.co.th)	

ที่ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธ ิ

พืน้ฐานเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชมุ	และมนีโยบายในการส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 โดยได้ก�าหนดนโยบายการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิ 

และความเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชมุ	การลงมต	ิการเสนอวาระ	

การเสนอชื่อบุคคล	 ความครบถ้วนเพียงพอของหนังสือบอกกล่าว 

เชญิประชมุและการเปิดเผยข้อมลู	ตลอดจนสถานทีจ่ดัประชมุ	วนัและ 

เวลาที่จัดประชุมไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท�าการประเมิน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 ได้ท�าการประเมิน 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	และให้คะแนนเตม็	100	คะแนน	

เป็นเวลา	6	ปีติดต่อกัน	(ตั้งแต่ปี	2553	-	2558)

 

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2558	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วนัที	่2	เมษายน	2558	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมี

การด�าเนินการดังต่อไปนี้

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ซึ่งได้ระบุวัน	 เวลา	 

สถานทีป่ระชมุ	และวาระการประชมุ	โดยมคี�าชีแ้จงและเหตผุลประกอบ

การพจิารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน	เพยีงพอต่อการตดัสนิใจของ 

ผูถ้อืหุน้	โดยเปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชมุผ่านหลายช่องทาง	ดงันี้

ระบบข่าว	ตลท.	 เผยแพร่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

	 เรือ่งการเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 

	 2558		ทีแ่สดงก�าหนดการประชมุพร้อมระเบยีบ 

	 วาระการประชมุ	ซึง่รวมถงึการจ่ายเงนิปันผล 

	 โดยเผยแพร่เมือ่วนัที	่23	กมุภาพนัธ์	2558

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

(www.thanachart.co.th)		สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ

ประชมุ	โดยมข้ีอมลูทีส่�าคญั	ได้แก่	วนั	เวลา 

สถานที่ประชุม	 วาระในการประชุม	 

โดยมีค� าชี้ แจงและเหตุผลประกอบ 

ในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที ่

ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม	 ตลอดจน 

ค�าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ	การลงทะเบยีน	

การแสดงเอกสารการเข้าประชมุ	กฎเกณฑ์ 

ในการประชมุ	ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ

รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ	 ซึ่งเปิดเผย 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	30	วนัโดยเผยแพร่ 

เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2558	 ซึ่งมีข้อมูล 

เหมอืนกบัข้อมลูในเอกสารทีส่่งทางไปรษณย์ี

ให้กับผู ้ถือหุ ้น	 นอกจากนี้	 ได้เผยแพร่ 

รายงานประจ�าปีล่วงหน้าก่อนวนัประชมุด้วย

จัดส่งทางไปรษณีย์	 	จดัส่งหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้	เอกสารประกอบการประชมุ	และ

รายงานประจ�าปี	 ในรูปแบบ	 CD-ROM	 

ให ้แก ่ผู ้ ถือหุ ้นทุกรายล ่วงหน ้าก ่อน 

วันประชุม	14	วัน			

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ	์ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม 

	 สามัญผู ้ถือหุ ้น	 ในหนังสือพิมพ์รายวัน 

	 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน	 

	 3	วัน	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน

	 	 บริษัทฯ	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 สามารถ

เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.thanachart.co.th)	ดังนี้

	 	 1.	 เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม	 รวมถึงการ

เสนอค�าถามและเรื่องอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม	เป็นเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	2557	ถึง

วันที่	14	ธันวาคม	2557	

	 	 2.	 เสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็น

กรรมการ	เป็นเวลา	2	เดือน	ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	2557	ถึงวันที่ 

14	พฤศจิกายน	2557	

	 	 โดยจดัให้มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่รองรบัการใช้สทิธิ 

ของผูถ้อืหุน้	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิและมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

ขัน้ตอน	และช่องทางการเสนอเรือ่งผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	และ

แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

	 	 บริษัทฯ	 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ตามแบบที่ 

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดประกาศก�าหนดที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 และระบุบาร์โค้ดเพื่อความ

สะดวกในการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืบอกกล่าว 

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	 สามารถ 

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได	้ และยังได้น�าหนังสือมอบฉันทะ

แบบ	ก.	และแบบ	ค.	เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ทั่วไปและผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์	 สามารถมอบฉันทะได้ตาม

จ�านวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ	ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	 1	 ท่าน	 พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสียของ

กรรมการแต่ละท่าน	ไว้ในหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

เพื่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

  วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 2 เมษายน 2558)

	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุม	 ณ	 โรงแรมที่ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ	 

เดินทางได้โดยสะดวกทั้งรถประจ�าทาง	 รถไฟฟ้า	 BTS	 และรถยนต์	

โดยได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ทั้งสถานที่จัดการประชุม	 

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ	 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และระบบ 

บาร์โค้ดมาใช้ ในการลงทะเบียนและลงมติ	 ท�าให้เกิดความรวดเร็ว 

ในการท�างาน	และประมวลผลได้อย่างถกูต้องแม่นย�า	พร้อมทัง้จดัพมิพ์ 

บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้การลงทะเบียน 

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็	รวมถงึมกีารเปิดรบัลงทะเบยีนล่วงหน้า 

ก่อนการประชุม	2	ชั่วโมง

 

	 	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้

เกดิการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม 

ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม	 เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยัง 

ไม่ได้ลงมติ	 บริษัทฯ	 ไม่มีการสลับวาระการประชุมหรือเพิ่มวาระ 

การประชุม	 หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม

อย่างกะทันหัน	

	 	 มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผูถ้อืหุน้

มอบฉันทะ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,153	ราย

	 	 กรรมการบริษัทฯ	 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งประธาน

กรรมการบรษิทัฯ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยประธาน 

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ในการประชุมอย่างเต็มที่พร้อมมีการบันทึกข้อซักถาม	 และค�าชี้แจง 

ไว้ ในรายงานการประชุม

	 	 ประธานในที่ประชุมได้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ 

ทีใ่ช้ในการประชมุ	ชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน	สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน 

ตามแต่ละประเภทของหุน้	และวธิกีารนบัคะแนนอย่างชดัเจน	ให้ผูถ้อืหุน้ 

ทราบในช่วงเปิดการประชุม	 พร้อมทั้งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยหนึ่งราย 

เข้าร่วมสังเกตการนับคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ

	 	 บริษัทฯ	 ใช้บัตรลงคะแนนส�าหรับทุกวาระ	 และในวาระ 

การเลอืกตัง้กรรมการได้เปิดให้มกีารเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

	 	 ในการประชุมมีการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดิทัศน์ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 ได้มกีารเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชมุ	

โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ	 ตลท.	 ภายหลังจบการประชุมใน 

วันเดียวกัน	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในวันท�าการถัดไป

	 	 บริษัทฯ	 ได้จดบันทึกรายงานการประชุม	 โดยมีการบันทึก

กรรมการบริษัทฯ	ที่เข้าร่วมประชุม	การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน

สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น	 และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบ	พร้อมบนัทกึข้อซกัถาม	และชีแ้จง

ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	ว่ามผีูถ้อืหุน้เหน็ด้วย	ไม่เหน็ด้วย	หรอื

งดออกเสียง	เป็นจ�านวนเท่าไร	และข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน	

และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2558	 

ต่อ	ตลท.	และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	(www.thanachart.co.th) 

ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 คณะกรรมการได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สทิธไิด้อย่างเท่าเทยีมกนั	รวมทัง้มกีารเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 

ส่วนน้อย	 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

และ/หรือ	 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร	และจัด

กระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้น 

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กล่าวในเรื่อง 

การประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 

 2.1 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 บริษัทฯ	ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

ภายใน	 ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	โดยสรุปได้ดังนี้

	 	 1.	 ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ	 จัดระบบงาน 

การเก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสม

	 	 2.	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู ้บริหารในต�าแหน่งผู ้จัดการ	 

ผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู ้จัดการลงมา	 และผู้บริหารสูงสุด 

ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน

	 	 	 •	 รายงานการถือหุ ้น	 รวมถึงการด�ารงต�าแหน่ง 

ในบริษัทต่าง	 ๆ	 ของตนเอง	 คู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ 

เป็นรายไตรมาส	 ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 

และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง
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	 	 	 •	 รายงานการซื้อขาย	 โอน	 รับโอนหุ้นของบริษัทฯ	 

ต่อ	ก.ล.ต.	ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันซื้อขาย	โอน	รับโอนหุ้น 

	 	 3.	 ห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ลกูจ้าง	และทีป่รกึษา 

ที่ล่วงรู ้สารสนเทศส�าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 น�ามาใช ้

เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น	 โดยก�าหนดไว้ ในประกาศ

และในจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต

	 	 4.	 มีการประกาศ	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาห้ามบุคคลต่อไปนี้	

ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงเวลา	15	วัน	ก่อนวันสิ้น

แต่ละไตรมาส	 จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทฯ	 เปิดเผยงบการเงินและ

ฐานะการเงินต่อ	ตลท.	2	วัน

 

	 	 	 •	 กรรมการ	 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไปของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 	 •	 พนักงานและลูกจ้างที่บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม 

ว่าจ้างให้มาปฏบิตังิาน	(Outsource)	เฉพาะฝ่ายงานทีล่่วงรูส้ารสนเทศ

เกีย่วกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม 

 

	 	 	 •	 ที่ปรึกษาที่ล่วงรู ้สารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน 

และฐานะการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 5.	 กรณีพบมีการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ส่วนตน	 ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย	 ต้องได้รับการพิจารณาโทษ 

จากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย

 2.2 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 บริษัทฯ	ได้ ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	จงึมกีารก�าหนดเป็นนโยบาย	ประกาศ	และระเบยีบ

เพื่อให้บริษัทฯ	มีการด�าเนินการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ	ได้แก่

	 	 1.	 มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	จรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 จรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนกังาน	มกีารก�าหนดหลกัการเพือ่ไม่ให้	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	

และผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งแสวงหาประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล

	 	 2.	 มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธนชาต	มกีาร

ก�าหนดนโยบายการท�าธรุกรรมของบรษิทัฯ		การท�าธรุกรรมระหว่างกนั

ภายในกลุม่ธนชาต		และการท�าธรุกรรมของบรษิทัในกลุม่ธนชาต	กบั	

(1)	กรรมการ	หรอืผูม้อี�านาจในการจดัการ	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคล

ดังกล่าว	(2)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	

รวมถึงในนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต 

มีการก�าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างกันในกลุ ่มธนชาต	 

การใช้บรกิารจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการ	ผูม้อี�านาจในการจดัการ 

ของบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 และผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 

โดยหลักการ	คือ

	 	 	 •	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรม

กับบุคคลดังกล่าว

	 	 	 •	 ก�าหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลักษณ์

อักษรจากหน่วยงานก�ากบักฎระเบียบและข้อบังคับ	ก่อนการน�าเสนอ

ธุรกรรมต่อผู้มีอ�านาจอนุมัติ	 เว้นแต่กรณีที่เป็นธุรกิจปกติที่มีการ

ก�าหนดไว้

	 	 	 •	 กรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการ	ทีม่ผีลประโยชน์

เกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม	 และไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

	 	 	 •	 มกีารก�าหนดกรอบอ�านาจในการอนมุตักิารท�าธรุกรรม 

ไว้เป็นการเฉพาะ	 รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตามนโยบาย 

การท�าธรุกรรมทีก่�าหนดไว้ได้	หรอืกรณทีีอ่าจเกดิปัญหาความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรม	 ให้น�าเสนอข้อมูลคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ของผู้ท�าธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและจัดส่งเอกสาร 

หลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	รับทราบ

	 	 	 •	 การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน  ์

ที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ�ากัด	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กรณีมีข้อสงสัยให้หารือไปยังหน่วยงาน

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 และให้หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบ

และข้อบังคับมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ 

ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

	 	 	 •	 มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการท�าธุรกรรม 

ตามหลักเกณฑ์ภายในที่ก�าหนด	 โดยมีการรายงานข้อมูลธุรกรรม	 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 รับทราบปีละสองครั้ง	 รวมถึงมีการ

เปิดเผยข้อมูลการท�าธุรกรรมต่อบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ของ

ทางการ	รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดไว้

	 	 3.	 มีขั้นตอนเกี่ยวกับการก�ากับการท�ารายการที่เกี่ยวโยง

กันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 ตั้งแต่	 (1)	 การรวบรวมรายชื่อกิจการ	

หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบรายการ	

(2)	 การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของหน่วยงานก�ากับ 

กฎระเบียบและข้อบังคับในประเด็นข้อกฎหมายและเกณฑ์ปฏิบัติ	 

(3)	การอนมุตั	ิ(4)	การเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ทางการ	ตลอดจน 

(5)	การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยหน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบ 

และข้อบังคับ	 และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง

และครบถ้วน
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	 	 4.	 มกีารก�าหนดขัน้ตอนการท�ารายการเกีย่วกบั	การซือ้	ขาย 

เช่า	ให้เช่า	ทรัพย์สินของบริษัทฯ	กับบริษัทในกลุ่มธนชาต	หรือบุคคล

ที่เกี่ยวโยงกัน

	 	 5.	 มีการก�าหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 ว่า 

รายการใดทีก่รรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัมผีลประโยชน์ 

ในการท�ารายการ	ต้องแจ้งการมส่ีวนได้เสยีเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะพจิารณา

และห้ามกรรมการ	 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในช่วงการ

พิจารณารายการนั้น	ๆ

	 	 6.	 ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น	 ตลอดจนถึงการ

ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัต่าง	ๆ 	ของกรรมการ	และผูบ้รหิาร	4	รายแรก 

ต่อจากผู้จัดการลงมา	 และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน	

รวมถึงคู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	 

เป็นรายไตรมาส	 เพื่อเป็นข้อมูลในการควบคุมดูแลรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และเป็นฐานรายชื่อในการเปิดเผย

รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

	 	 7.	 ก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ 

ระหว่างบริษัทฯ	 กับพนักงาน	 รวมถึงคู่สมรส	 ญาติ	 และคู่ค้าหรือ 

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	เพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อน

	 	 8.	 ก�าหนดเป็นความผดิวนิยัในกรณกีารกระท�าใด	ๆ 	ทีเ่ป็น 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 กลุ่มธนชาตก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ได้แก่	

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า/เจ้าหนี้	 คู่แข่ง	 สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	ชุมชนที่บริษัทฯ	ตั้งอยู่	รวมถึงภาครัฐ	ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 

และจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และเจ้าหน้าที ่

นักลงทุนสัมพันธ์	 มีการเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อสื่อสารให้กรรมการ	 

ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.thanachart.co.th)	 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการเอาใจใส่ดูแล

อยู่ตลอดเวลา	 มีการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ 

ไม่ละเมิดสิทธิใด	ๆ	ของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และประกาศทางการที่ก�ากับดูแลกิจการ	มีการก�าหนดขั้นตอนการใช้

บริการ	การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน	และเปิดเผยให้

ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ	สรุปได้ดังนี้

 3.1 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

	 	 กลุม่ธนชาตมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิให้มผีลประกอบการทีด่ี 

มกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื	สามารถแข่งขนัได้	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	และ 

นักลงทุน	ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึง 

ความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และโปร่งใส	 ตลอดจนดูแล	 และ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ ใช้สิทธิอย่างเต็มที่	

และที่ส�าคัญกลุ่มธนชาตยึดหลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 3.2 พนักงาน

	 	 กลุ ่มธนชาตยึดมั่นในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน 

อย่างให้เกียรติ	ให้ความเป็นธรรมโดยถ้วนหน้า	สนับสนุนให้พนักงาน

ได้แสดงความรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีระบบบริหาร 

ผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลที่ชัดเจน	 โดยประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากตัวชี้วัด	(KPIs)	สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่มอบหมาย	

และจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลงาน	 ในอัตราที่สามารถ

แข่งขันได้กับธุรกิจในระดับเดียวกัน

 3.3 ลูกค้า

	 	 กลุม่ธนชาตมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิ 

ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการทางวิชาชีพที่ด ี

มคีณุภาพ	รกัษาความลบัของลกูค้า	มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารทีเ่ป็นธรรม 

พร้อมน�าเสนอข้อมลูผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างครบถ้วน	และเพยีงพอ 

ให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ

 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้

	 	 ส�าหรับคู่ค้า	 กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติงานในการจัดซื้อ	 จัดจ้างที่ชัดเจน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

โดยมรีะเบยีบอ�านาจอนมุตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้พสัด	ุและการเช่าอย่าง

ละเอียดและรัดกุม	 รวมถึงก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	 กับพนักงาน	 รวมถึงคู่สมรส	 ญาติ	

และคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 และไม่ให้บุคคลที่มี 

ส่วนได้เสยีเข้ามามส่ีวนร่วมในขัน้ตอนและกระบวนการจดัซือ้	จดัจ้าง	

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อน 

	 	 ส�าหรับเจ้าหนี้	 จะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 

อย่างครบถ้วนเพยีงพอ	ในระยะเวลาอนัควร	โดยเปิดเผยผ่านช่องทาง 

ที่ก�าหนด	ภายในเวลาที่เหมาะสม	ซึ่งเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบได้

	 	 นอกจากนี้	 ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ได้ ให้ไว้ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	โดยอยู่ภายใต้ 

เงื่อนไข	 ข้อตกลงร่วมกัน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด 

ทางกฎหมาย	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันในระยะยาว

 3.5 คู่แข่ง

	 	 ด�าเนนิธรุกจิและแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัด้วยความโปร่งใสภายใต้ 

กฎกตกิา	โดยไม่แข่งขนัจนท�าให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อธรุกจิโดยรวม	
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 3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 กลุ ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต ่อสังคม	 

การด�าเนนิธรุกจิจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั	

อกีทัง้	จะต้องท�าให้เกดิผลดต่ีอสงัคมและภาครฐั	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	

วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และสภาพแวดล้อม	 โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

ขององค์กรเป็นผู้น�าในการผลักดันอย่างจริงจัง	

 3.7 ภาครัฐ

	 	 ด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

และระเบยีบข้อบงัคบัของทางการ	 และให้ความร่วมมอืในการปฏบิตั ิ

ตามนโยบายของภาครัฐ	 ไม่มีส่วนร่วมหรือด�าเนินธุรกิจกับองค์กร	 

หรอืบคุคลทีก่ระท�าผดิต่อกฎหมาย

 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 กลุ่มธนชาตได้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน	 เพื่อให ้

สามารถรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า	 บุคคล

ภายนอก	 และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อน�า

ความคดิเหน็ด้านต่าง	ๆ 	มาพฒันาองค์กรโดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.thanachart.co.th)	 เจ้าหน้าที่การตลาด	

ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์กลุม่ธนชาต	(Thanachart	Contact	Center	1770)	

เป็นต้น	บริษัทฯ	มีประกาศ	ระเบียบ	ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน	 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จะติดตามข้อร้องเรียน	 พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน 

ทุกราย	และน�าข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต 

ให้ตอบสนองความต้องการและท�าให้ลูกค้าหรือผู ้มีส่วนได้เสีย 

เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป

	 	 ส�าหรับการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ

คอร์รัปชั่น	ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะ	ซึ่งมีสายงาน

ตรวจสอบภายในเป็นผูพ้จิารณาและรบัผดิชอบ	โดยบรษิทัฯ	มนีโยบาย 

และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	 ดังที่กล่าวไว้ ในเรื่องการเปิดเผย

เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น	 ซึ่งจะมี

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	

ตามล�าดับ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิ	และได้ 

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีด่แูลรายงานทางการเงนิ 

และระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ให้มกีารรายงานทีถ่กูต้องตรงต่อ 

ความเป็นจริงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในประเทศไทย	 พร้อมทั้งจัดให ้มีรายงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู ่กับรายงานของผู ้สอบบัญชี	 

ตลอดจนการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู ้สอบบัญชี 

ให้บริการ	เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 บรษิทัฯ	มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	 และได้เปิดเผยค�าอธิบายและ 

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ 

(Management	 Discussion	 &	 Analysis:	 MD&A)	 ประกอบการ 

จัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจ�าปี	 โดยเริ่มตั้งแต่ 

การเปิดเผยงบการเงิน	 ประจ�างวดครึ่งปีแรก	 สิ้นสุด	 ณ	 วันที่	 30	

มิถุนายน	 2546	 เป็นต้นมา	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีการเปิดเผย

สารสนเทศเหตุการณ์ส�าคัญหรือการท�าธุรกรรมที่เข้าข่ายให้ต้อง 

เปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ	 และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่

หน่วยงานทางการทีก่�ากบัดแูลบรษิทัฯ	ประกาศก�าหนดอย่างเคร่งครดั

	 บริษัทฯ	 มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	 Relations)	 

ท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้องและทนัเวลาให้แก่ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ 

นักวิเคราะห์	 และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 ทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติ	 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ

องค์กร	 รวมถึงให้บริการแก่ผู ้ถือหุ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 

สามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	ได้ทางโทรศัพท์

หมายเลข	0	2217	8000	ต่อ	3027,	3102	-	3	และ	0	2613	6107	หรอื 

อีเมล	 :	 tcap_ir@thanachart.co.th	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย

การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องถูกต้อง	 ครบถ้วนเท่าเทียมกัน	

โปร่งใส	และทนัการณ์	รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่าง	ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อเสนอแนะของ

แนวการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จัดท�าโดย	ตลท.	และสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 ตลท.

	 	 -	 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ 

	 	 	 ผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ	 (Management	 

	 	 	 Discussion	&	Analysis:	MD&A)

	 	 -	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

	 	 -	 	งบการเงนิของบรษิทัฯ	และรายงานประจ�าปี	(Annual	

Report)

	 	 -	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 มติที่ประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้น	และข่าวสารสนเทศต่าง	ๆ

	 2.	 ก.ล.ต.

	 3.	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์

	 4.	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.thanachart.co.th

	 5.	 สื่อมวลชน	สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	และสื่ออื่น	ๆ

	 6.	 การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)

	 7.	 การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	 (Company	 Visit/

One-on-One	Meeting)

	 8.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	(Roadshow/Conference)

	 9.	 การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
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	 กิจกรรมในรอบปี	2558	ที่ผ่านมา	เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง 

ของบริษัทฯ	 รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูล 

แก่ผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง	 ๆ	 ทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	 

(One-on-One	 Meeting)	 การประชุมทางโทรศัพท์	 (Conference	

Call)	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	 Meeting)	 

การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน	(Conference)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้ 

ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 ที่ เกี่ยวกับธุรกิจหลัก 

ทีด่�าเนนิการอยู	่รวมทัง้ทีเ่กีย่วข้องทัง้ด้านการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิาร 

จัดการ	และอื่น	ๆ	อันท�าให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ 

ได้เป็นอย่างด	ีซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ	และไม่จ�ากดัเรือ่งเพศ	

โดยได้ก�าหนดชัดเจนไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ในปี	2558	บริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วย

กรรมการอสิระ	3	คน	กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	2	คน	และกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร	4	คน	ซึ่งต่างมีความรู้	ความสามารถ	ที่หลากหลาย	 

ทั้งความรู ้ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทฯ	 ด�าเนินการอยู ่และ 

ที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นไป 

อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยได้เปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่มีความหลากหลาย	 รวมถึงจ�านวนปี 

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนไว้ ในรายงานประจ�าปี 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.thanachart.co.th)	แล้ว

	 บริษัทฯ	ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ ์ตามประกาศของคณะกรรมการก� ากับตลาดทุน	 

ที	่ทจ.	28/2551	เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ 

ที่ออกใหม่	 ลงวันที่	 15	 ธันวาคม	 2551	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 

รวมถึงประกาศของ	ธปท.	ที่	สนส.	13/2552	เรื่อง	ธรรมาภิบาลของ

สถาบันการเงิน	ลงวันที่	9	กรกฎาคม	2552

 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ	 และนโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการ	 1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกรรมการขณะนั้น 

พ้นจากต�าแหน่ง	 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจ 

แบ่งได้พอดี	1	ใน	3	ก็ให้ ใช้จ�านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน	1	ใน	3 

	 โดยการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามที่กล่าวข้างต้น 

ในปีที่	1	และปีที่	2	ให้ ใช้วิธีจับสลาก	ส่วนในปีต่อ	ๆ	ไปให้กรรมการ

ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต�าแหน่ง	 หากในคราวใด 

มีกรรมการหลายคนอยู่ในต�าแหน่งมานานเท่า	 ๆ	 กันเป็นจ�านวน

มากกว ่าจ�านวนกรรมการที่ต ้องพ ้นจากต�าแหน่งในคราวนั้น	 

ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก	 กรรมการ 

ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว	 อาจได้รับคัดเลือกแต่งตั้ง 

ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

 กรรมการอิสระ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนิยามและคุณสมบัติตามแนวทางของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

	 1.	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	 ๆ	 ด้วย	 (ข้อนี้ทางบริษัทฯ	

ได้ก�าหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุนที่ก�าหนดไม่เกินร้อยละ	1)

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	

ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ

ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้าม 

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือ 

ที่ปรึกษาของส่วนราชการ	 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือ 

โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	คูส่มรส 

พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่	ผูบ้รหิาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ 

ให้เป็นกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 

หรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม ่มีหรือเคยมีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 

บริษัทใหญ่	 บริษัทย ่อย	 บริษัทร ่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือ 

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้ 

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีนัย	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

กับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษิทัฯ	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของ

ส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย 
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บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 

สงักดัอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ ให้บรกิารทางวชิาชพีใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึ

การให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	ซึง่ได้รบั

ค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็น 

หุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน	หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 

ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกิน 

ร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั	และเป็นการแข่งขนัทีม่นียั

กับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 9.	 ไม่มธีรุกจิหรอืส่วนร่วมในการบรหิารงาน	หรอืมผีลประโยชน์ 

เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ	 ไม่มีลักษณะ 

อื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	 กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น 

ได้อย่างเป็นอิสระ	 โดยไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ

ทรพัย์สนิ	หรอืต�าแหน่งหน้าที่	และไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของบคุคล

หรือกลุ่มบุคคลใด	 รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให ้

ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได ้จัดให ้มีการประชุมเฉพาะ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 อย่างน้อยปีละ	 

1	ครัง้	เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ได้หารอืพจิารณา

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุ	และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ

อย่างเป็นอสิระ	โดยปราศจากกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร	และ

มกีารสรปุประเดน็จากการประชมุกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเพือ่เสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม	 

โดยในปี	 2558	 มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 1	 ครั้ง	 

เมื่อวันที่	21	กันยายน	2558

 กรรมการที่มีส ่วนร่วมบริหารงาน	 หรือกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหาร

	 1.	 กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	หมายความว่า	กรรมการ 

ที่ด�ารงต�าแหน ่งเป ็นผู ้บริหาร	 กรรมการที่รับผิดชอบในการ 

ด�าเนินการใด	 ๆ	 เยี่ยงผู้บริหารและให้หมายความรวมถึงกรรมการ 

ที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน	 เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพัน

ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว	 และเป็นการลงนาม

ร่วมกับกรรมการรายอื่น	 (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	

ที	่ทจ.	28/2551	เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้

ที่ออกใหม่	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2551)

	 2.	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หมายความว่า

	 	 2.1		 กรรมการทีท่�าหน้าทีบ่รหิารงานในต�าแหน่งผูจ้ดัการ	

รองผู้จัดการ	ผู้ช่วยผู้จัดการ	หรือผู้ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น

	 	 2.2		 กรรมการที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ 

หรอืมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานใด	ๆ 	เยีย่งผูบ้รหิาร	และให้หมายความ 

รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร	(Executive	Committee)

	 	 2.3		 กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน	 เว้นแต่เป็นการ

ลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว ้แล ้ว 

เป็นรายกรณี	และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

	 	 (ตามประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	13/2552	เรือ่ง	ธรรมาภบิาล 

ของสถาบันการเงิน	ลงวันที่	9	กรกฎาคม	2552)

 บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที ่

และความรบัผดิชอบในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ	ด้วยความซือ่สตัย์ 

สจุรติ	และหลกีเลีย่งปัญหาในเรือ่งของความขดัแย้งทางผลประโยชน์	

เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวมโดยไม่จ�ากัด 

อยูแ่ต่เฉพาะผูถ้อืหุน้กลุม่ใดหรอืรายใด	ทัง้นี	้โดยทัว่ไปคณะกรรมการ

มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ	 ในการก�าหนดนโยบาย	 การดูแล 

ให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม	 และการดูแลให้มีระบบ 

การตดิตามตรวจสอบให้ปฏบิตัติามนโยบายทีก่�าหนด	ซึง่มรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

 

	 1.	 ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ

และเป็นธรรมต่อองค์กร	ต่อผู้ถือหุ้น	และต่อผู้บริหาร	และพนักงาน	

ลูกจ้างของบริษัทฯ

	 2.	 ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ	 แผนกลยุทธ ์	 เป ้าหมาย 

ทางการเงนิ	และงบประมาณ	และพจิารณาทบทวนตามความเหมาะสม 

โดยการดูแลให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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	 3.	 ก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และผูบ้รหิารระดบัสงู 

ของบริษัทฯ	 อย่างชัดเจน	 ทั้งประเภทของต�าแหน่งกรรมการและ

จ�านวนบรษิทัทีส่ามารถด�ารงต�าแหน่งได้	เช่น	ต้องผ่านความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการก่อน	เป็นต้น	

 

	 4.	 ก�ากบัดแูลบรษิทัย่อยเพือ่รกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุ

ของบรษิทัฯ	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้พจิารณาความเหมาะสมของ 

บคุคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย	เพือ่ควบคมุการบรหิารงาน 

ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ	 และการท�ารายการต่าง	 ๆ	 ให้

ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และประกาศของ	 ตลท.	 รวมทั้งกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 ก�ากับ	ดูแล	และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	ข้อบงัคบั	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และ

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	และระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

	 6.	 ดแูลให้มกีระบวนการตรวจสอบ	ระบบการควบคมุภายใน	

การบริหารความเสี่ยง	 และการก�ากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ	

และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ

	 7.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการ 

ด�าเนนิงาน	ด้านรายงานทางการเงนิ	และด้านการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ 

และนโยบาย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงาน 

ทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที	่เป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ 

ระบบการควบคุมดังกล่าวและเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ 

การบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 9.	 ดูแลให ้มี การปฏิบัติ ต ่ อผู ้ มี ส ่ วนได ้ เสี ยทุ กกลุ ่ ม 

อย่างเป็นธรรม	 รับผิดชอบรายงานทางการเงิน	 และการเปิดเผย 

ข้อมูล	อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	และทันเวลา

	 10.	 จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน	 และแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 

ครอบคลุม เรื่ อ งส� าคัญตามข ้อพึ งปฏิบั ติ ส� าหรับกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ	 มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	 โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ

	 11.	 แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ 	ตามทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เห็นสมควร

	 12.	 ก�าหนดขอบเขตหน้าที่	 และอ�านาจในการบริหารงาน 

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 13.	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	

และเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ตามที่คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ

	 14.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

	 15.	 พัฒนาความรู้	ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 การแยกต�าแหน่ง

	 ประธานกรรมการไม ่เป ็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 

การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 

จงึอยูใ่นบงัคบัของประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	13/2552	เรือ่ง	ธรรมาภบิาล 

ของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2552	 โดยกรรมการ	 

ผู้จัดการ	 และผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทฯ	 สามารถเป็น 

ประธานกรรมการ	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	หรอืกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นรวมกันไม่เกิน	 

3	กลุม่ธรุกจิ	นอกจากนี	้ยงัได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ 

ที่ดีของบริษัทฯ	 ห้ามกรรมการบริษัทฯ	 ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน	 5	 บริษัท	 พร้อมทั้งนโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 อย่างชัดเจน	 ทั้งประเภทของ

ต�าแหน่งกรรมการและจ�านวนบริษัทที่สามารถด�ารงต�าแหน่งได้	 เช่น	

ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน	เป็นต้น	

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วย 

ศกึษากลัน่กรองงานตามความจ�าเป็น	โดยก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มีกรรมการบริหาร	จ�านวน	4	คน	 

มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหาร
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	 3.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการบริหาร

	 4.	 นายทวีศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	

	 	 กรรมการบริหาร

	 	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 

หมายเหต	ุ นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

	 1.	 บริหารจัดการให ้เป ็นไปตามนโยบาย	 เป ้าหมาย	 

งบประมาณ	 และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติภายใต้

กฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

	 2.	 บริหารจัดการความเสี่ยง

	 3.	 บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย

	 4.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง	 ๆ	

ของบริษัทฯ	ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

	 5.	 พิจารณากลั่นกรองนโยบายการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management)	ของกลุ่มธนชาต	 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

	 6.	 บรหิารจดัการเกีย่วกบัธรุกรรมของบรษิทัฯ	เช่น	การฝากเงนิ 

การขอสินเชื่อ	การลงทุน	ทรัพย์สินรอการขาย	เป็นต้น

	 7.	 บริหารจัดการการด�าเนินงานภายในองค์กร	เช่น	การจัด

โครงสร้างองค์กร	การบรหิารงานบคุคล	การจดัการงานธรุการ	เป็นต้น

	 8.	 มอบหมายหน้าทีห่รอืมอบอ�านาจช่วงเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการที่อยู่ภายใต้อ�านาจของคณะกรรมการบริหาร

	 9.	 กลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	

ประกอบด้วย	 กรรมการจ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 

มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และมปีระสบการณ์ด้านบญัช	ีและ/หรอื	การเงนิ 

เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�ากับ 

ดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส	 

ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ	 และระเบียบบริษัทฯ	 

เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี	 มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ	 และ

เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	ปัจจุบัน

มีรายนามดังต่อไปนี้		

 1.	 นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายธีรพจน์	วัชราภัย	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 นางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 รายงานทางการเงิน

	 	 •	 สอบทานรายงานทางการเงิน	 และเปิดเผยข้อมูล 

ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 รวมถึงประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ

	 	 •	 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงาน

ทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ	 รวมถึงรายการที่มีความซับซ้อนหรือ 

ผิดปกติ	และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน

	 2.	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 	 •	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการควบคุมภายใน	 รวมถึง 

การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ	 รวมถึงแนวทางการสื่อสาร 

ความส�าคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ทั่วทั้งบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชีเสนอนั้น	 

ฝ่ายบริหารได้น�าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

	 	 •	 สอบทานความเพียงพอของการก�ากับดูแลนโยบาย	

และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

	 3.	 การตรวจสอบภายใน

	 	 •	 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	

แผนงานประจ�าปี	 ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

	 	 •	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ	และข้อเสนอแนะ 

ของผู ้ตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 	 •	 สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

	 	 •	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน

	 4.	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทลูก

ของบริษัทย่อย

	 	 •	 ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัย่อย	และบรษิทัลกู 

ของบริษัทย ่อยให ้เป ็นไปตามนโยบายของกลุ ่มธนชาต	 โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัย่อย	และบรษิทัลกูของบรษิทัย่อย 

มอบหมายให้สายงานตรวจสอบ	 ธนาคารธนชาต	 สรุปผลภาพรวม 

การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทย่อย	 และ

บริษัทลูกของบริษัทย่อย	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 

ในฐานะบริษัทแม่รับทราบ

	 	 	 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	 ได้แก่	 เรื่องที่ปฏิบัต ิ

ไม่ถกูต้องตามกฎหมาย	การทจุรติ	การคอร์รปัชัน่	และเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 

ต่องบการเงินหรือสถานะหรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	 อย่างร้ายแรง	 

ให้รายงานให้ทราบอย่างละเอียด
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	 5.	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 •	 สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 จรรยาบรรณ	 

แนวนโยบายหลัก	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 พิจารณาข้อกฎหมาย	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง	และมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับดูแล

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ	 และหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ	 

รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 6.	 ผู้สอบบัญชี

	 	 •	 พจิารณาคณุสมบตั	ิความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิาน 

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ 

แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี	 และการก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 •	 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี	 โดยไม่ม ี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 7.	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

	 	 •	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของทางการ	ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 8.	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 จดัท�ารายงานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยเป ิดเผยไว ้ ในรายงานประจ�าป ีของบริษัทฯ	 ลงนามโดย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยเนื้อหา	ดังต่อไปนี้

	 	 8.1	 ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท�า	และการเปิดเผย 

ข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 ถึงความถูกต้องครบถ้วน

เป็นที่เชื่อถือได้

	 	 8.2	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 8.3	 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เหมาะสม

ที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

	 	 8.4	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับของทางการ

	 	 8.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 8.6	 ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือจากผู้บริหาร	 และ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

	 	 8.7	 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 

ควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได ้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 9.	 ความรับผิดชอบอื่น

	 	 •	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 	 1)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 2)	 การทุจริต	การคอร์รัปชั่น	หรือมีสิ่งผิดปกติหรือ

มีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

	 	 	 3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	

ข้อก�าหนดของทางการ	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 หากคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการ 

ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร	 คณะกรรมการตรวจสอบ

จะต้องเปิดเผยการกระท�าดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี	และรายงาน

ต่อ	ธปท.

	 	 •	 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้	และหากมี

การเปลี่ยนแปลงให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบ

	 	 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ	 และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบทุกปี

	 	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 

มอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	

และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี	 2545	 และได้รวม	 

2	คณะเป็น	“คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน”	เมือ่วนัที่ 

28	เมษายน	2557	โดย	ณ	ปัจจุบัน	มีกรรมการ	3	คน	ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	2	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	ดังนี้

	 1.	 นายธีรพจน์	วัชราภัย	

	 	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 3.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	

	 	 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหต	ุ นายวิชิต	 ญาณอมร	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558
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 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ

สรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 1.	 พจิารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ

โดยรวมของบรษิทัฯ	เพือ่ให้ได้โครงสร้างทีเ่หมาะสมตลอดจนบคุลากร

ทีต้่องการสรรหา	โดยสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถเหมาะสม

กบักจิการของบรษิทัฯ	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณา

แต่งตัง้	หรอืน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้แล้วแต่กรณี

	 2.	 สรรหาจากบุคลากร	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 สรรหาจากบคุลากรภายในของบรษิทัฯ	โดยคดัเลอืก

ผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	และมีทักษะที่เหมาะสมกับต�าแหน่งโดย

	 	 	 2.1.1	 เลื่อนต�าแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู้	

ความสามารถ	และมีประสบการณ์ตรง	เหมาะสมกับต�าแหน่งงานนั้น

	 	 	 2.1.2	 โยกย ้ ายบุคลากรภายในกลุ ่ มธุ รกิ จ 

ทางการเงนิธนชาตทีม่ศีกัยภาพสงู	สามารถเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	และปรบัตวั 

ได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย 

ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2.2	 สรรหาจากบุคลากรภายนอก	 โดยเน้นบุคลากร 

จากภาคสถาบันการเงิน	 หรือที่ เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินที่มี

ประสบการณ์ตรง	เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน

	 3.	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 

โดยพิจารณาจาก

	 	 3.1	 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 และ 

เกณฑ์ที่ทางการก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	 	 3.2	 มีความรู ้ 	 ความสามารถที่ เหมาะสม	 และมี

ประสบการณ์ตรงกบัความต้องการ	พนัธกจิและวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ	

ในต�าแหน่งนั้น	ๆ

	 	 3.3	 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 หรือมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

	 	 3.4	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต

	 	 3.5	 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง 

เหมาะสม

	 4.	 ด�าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

เกณฑ์คณุสมบตัทิีก่�าหนดไว้	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุคลดงักล่าว	มคีวามยนิด ี

จะมารับต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

	 5.	 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน	

เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน	หรือคนใด

ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ	 รวมทั้งพิจารณาว่าจ�าเป็น

ต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม	่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบ

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 6.	 จัดให้มีการพิจารณาประเมินการท�างานของกรรมการ 

และผู้มีอ�านาจในการจัดการเป็นประจ�าทุกปี

 

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2558	คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้พิจารณาก�าหนด

องค์ประกอบความรู	้ความสามารถด้านต่าง	ๆ 	ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	

ควรมี	(Board	Skill	Matrix)	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความรู้	

ความสามารถเหมาะสมในการก�ากับดูแลธุรกิจ

	 นอกจากนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้	ให้คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคล 

เพือ่รบัการคดัเลอืกเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	ตามหลกัเกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด

 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

 

	 1.	 ค ่าตอบแทนต ้องสอดคล ้องกับขอบเขต	 หน ้าที่	 

ความรับผิดชอบ	 และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด	 รักษา	 และ

จูงใจกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ	 รวมทั้งสอดคล้องกับ 

ผลการปฏิบัติงาน

	 2.	 กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน	 

ต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส	 ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล	 และ 

สามารถตรวจสอบได้

	 3.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	 ควรน�าปัจจัย 

ต่อไปนี้	มาพิจารณาประกอบโดย

	 	 3.1	 เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 

หรือใกล้เคียง

	 	 3.2	 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทฯ	 และ

ขอบเขต	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ใน

ระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด	รักษา	และจูงใจ	ตลอดจนสอดคล้องกับ 

ผลการประเมินผลงานประจ�าปี

	 	 3.3	 การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อ 

ผู้ถือหุ้น

	 	 3.4	 ต้องอยู ่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของ 

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล	 มีความโปร่งใส	 ปฏิบัติตามหลัก 

ของบรรษัทภิบาล	เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังกล ่าว	 

ต้องค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 

รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

	 ด้วยที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหาร

ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง	 

ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม	ดูแล	และกล่ันกรองการท�าธุรกรรมต่าง	ๆ 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยง 

ด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2556	โดยในปี	2558	มีกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	จ�านวน	7	คน	ประกอบด้วย	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการอิสระ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และผู้บริหารที่ดูแล 

ทางด้านการบริหารความเสี่ยง	มีรายนามดังต่อไปนี้
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	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 3.	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 6.	 นายทวีศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 7.	 นายก�าธร	ตันติศิริวัฒน์	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหต	ุ 1.	 นายวิชิต	ญาณอมร	ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์	2558

	 	 2.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 	 และคณะกรรมการชดุย่อย	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2559

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง

	 1.	 เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 

ทั้งหมด	 รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 โดยต้องสร้างมาตรฐาน

ในการติดตาม	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเสี่ยงนั้นได้มีการ

ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

	 2.	 วางกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	โดยสามารถประเมนิตดิตาม 

และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 3.	 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

ของบริษัทฯ	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ก�าหนด

	 4.	 ก�าหนดมาตรการด�าเนนิการในการบรหิารความเสีย่งของ 

บริษัทฯ	 ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	และแก้ไข

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

	 5.	 ประเมนิปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก	อนัอาจส่งผลกระทบ 

ต่อฐานะทางการเงนิอย่างเป็นสาระส�าคญั	เพือ่น�ามาใช้ในการเปลีย่น

นโยบายความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ

	 6.	 ควบคุม	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และดูแลให้บริษัทในกลุ่ม 

ธนชาต	 ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก�าหนดไว้	

และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	ธปท.	ก�าหนด

	 7.	 รายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 

อย่างสม�า่เสมอ	ในสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	เพือ่ให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

 คณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องบรรษัทภิบาล

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับการมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี	 

(Good	Corporate	Governance)	ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

ของบริษัทจดทะเบียน	 และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	 ตลท.	

คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึได้ท�าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

(Corporate	Governance	Committee)	และก�าหนดนโยบายในการ 

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้เป็นไปตามแนวทางที	่ตลท.	ก.ล.ต.	และ	ธปท. 

ก�าหนด	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอีก	2	ชุด	ท�าหน้าที่	

ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริหาร	 ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและ

ควบคุมการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้อนุมัติ

	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าทีใ่นการตดิตาม	สอบทาน 

และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดขึ้น	 เพื่อก�ากับดูแล

กิจการให้มีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มิได้ก�าหนดจ�านวนสูงสุดของกรรมการไว้	 เพียงแต่ 

ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

ว่าต้องไม่น้อยกว่า	5	คน	ทางบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อท�าหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อ 

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดย 

วธิกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ	มขีึน้ได้	2	กรณ	ีคอื		1)	กรณแีต่งตัง้ 

กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	 จะต้องขอมติจาก 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และ	2)	กรณแีต่งตัง้กรรมการระหว่างวาระเนือ่งจาก

ต�าแหน่งว่างลง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 สามารถพิจารณาลงมติได ้

ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งแทน	เว้นแต่กรณี

วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า	2	เดอืน	ในส่วนของกรรมการอสิระ 

มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	 ตลท.	 และคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุนก�าหนด

	 ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน	 และ 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 ทั้งนี้	 มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการ 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 1	หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	เสียง

	 2.	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน

เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน 

รวมกันเป็นคณะ	 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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จะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู ้ถือหุ้นต้องออกเสียง 

ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ	1.	ทั้งหมด	จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ 

คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	 โดยทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกครั้งจะให ้

ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 3.	 การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการให้ ใช้เสียง 

ข้างมาก	หากมคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีง 

ชี้ขาด

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะแตง่ตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่ตามที่

เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร	และในจ�านวนนี้ให้กรรมการ

คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	 โดยให้คณะกรรมการบริหาร 

มอี�านาจหน้าทีค่วบคมุดแูลกจิการของบรษิทัฯ	ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ 

มอบหมาย	 และให้กรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหาร 

โดยต�าแหน่ง

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะพิจารณา

สรรหาและกลัน่กรองผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	โดยเป็นกรรมการอสิระ

อย่างน้อย	3	คน	เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 

ท�าหน้าที่เป ็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยจะมีอ�านาจหน้าที ่

ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่เป็นไปตาม

แนวทางที่ทางการก�าหนด	มีความเป็นอิสระในการท�างานอย่างเต็มที ่

และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 จะพิจารณา

สรรหาและกลัน่กรองผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	โดยเป็นกรรมการอสิระ 

หรือกรรมการที่ ไม ่เป ็นผู ้บริหารอย่างน ้อย	 3	 คน	 เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให ้ท�าหน้าที่ เป ็น 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยมีอ�านาจหน้าที่

ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนตามแนวทางที่หน่วยงานทางการก�าหนด

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	

เลขานุการบริษัท	 ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	

ตลอดจนถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	เข้าร่วม 

อบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้

ในด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการชุดย่อย	 และ 

ผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น	 โดยเลขานุการบริษัทจะมีการรวบรวมและแจ้ง

หลักสูตรต่าง	 ๆ	 ที่จะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและ

ผู้บริหารได้พิจารณาล่วงหน้าอย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งหลักสูตรที่จัดโดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ตลท.	 ก.ล.ต. 

ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นน�าอื่น	 ๆ	 โดยในปี	 2558	 มีกรรมการ 

เข้าสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการดังนี้

	 นายวิชิต		ญาณอมร	

	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 •	 ประกาศนียบัตร	 Role	 of	 the	 Nomination	 and	 

	 	 Governance	Committee	(RNG)	รุ่น	7/2558

	 •	 ประกาศนียบัตร	 Role	 of	 the	 Compensation	 

	 	 Committee	(RCC)	รุ่น	20/2558

	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 นอกจากนี	้กลุม่ธนชาตยงัมกีารจดัโครงการอบรมและสมัมนา

ให้ความรูด้้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของกลุม่ธนชาต	ตลอดจนถงึ 

ความรู้ ในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่

กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง

	 บริษัทฯ	 จัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ 

คณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี	ดังนี้

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

และคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ในภาพรวมทัง้คณะเป็นประจ�าทกุปี	โดยการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี	2558	ได้พิจารณาแบบประเมิน

โดยอ้างองิจากแบบประเมนิที	่ตลท.	จดัท�าเปิดเผยเมือ่ปี	2558	มาปรบั 

ให้เหมาะสมกับบริษัทฯ	 ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในทุกด้าน	 ดังนี้	 1)	 โครงสร้างและ

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการ	2)	บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ	 3)	 การประชุมคณะกรรมการ	 4)	 การท�าหน้าที ่

ของกรรมการ	5)	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	6)	การพัฒนาตนเอง

ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

	 โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ	 ได้ก�าหนดระดับ 

การประเมินออกเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

	 0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

	 1	=	ไม่เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

	 2	=	เห็นด้วย	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

	 3	=	เหน็ด้วยค่อนข้างมาก	หรอืมกีารด�าเนนิการในเรือ่งนัน้ดี

	 4	=	เห็นด้วยอย่างมาก	 หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้น 

	 	 	 อย่างดีเยี่ยม



122           รายงานประจำาปี 2558

	 ในกระบวนการประเมิน	 ให้กรรมการท�าการประเมินการ 

ปฏิบัติงานตามแบบประเมินดังกล่าว	 โดยพิจารณาการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในภาพรวมทั้งคณะ	 และส่งให้แก่ส�านัก

เลขานุการองค์กรเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	โดยในปี	2558	สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.79	หรือ

คิดเป็นร้อยละ	94.64

 กรรมการรายบุคคล

	 นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายบุคคล	โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 

3	 หมวด	 คือ	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 

2)	การประชมุของคณะกรรมการ	3)	บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการ	 โดยก�าหนดระดับการประเมินออกเป็น	 5	 ระดับ	

เช่นเดยีวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	

โดยให้กรรมการท�าการประเมินโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ของตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 โดยในปี	 2558	 

สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.71	หรือคิดเป็นร้อยละ	92.68

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 ในปี	 2558	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง	 โดยพิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบ

ประเมินที่	 ตลท.	 จัดท�าเปิดเผยเมื่อปี	 2558	มาปรับให้เหมาะสมกับ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	 โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น	 

3	 หมวด	 คือ	 1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 

2)	การประชมุของคณะกรรมการ	3)	บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบ 

ของคณะกรรมการ	 โดยก�าหนดระดับการประเมินออกเป็น	 5	 ระดับ	

เช่นเดยีวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

โดยให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท�าการประเมินการปฏิบัติ

หน้าทีโ่ดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นภาพรวมของคณะกรรมการ

ชดุย่อยแต่ละคณะให้แก่เลขานกุารของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและ

ประมวลผลเสนอคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ	และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

ผู้บริหารระดับสูง

	 มีการก�าหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

ทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต	ดังนี้

	 1.	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการ 

และหัวข้อในการประเมิน	 และให้กรรมการที่ไม ่เป ็นผู ้บริหาร 

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช ่วยกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป	 (ไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่)	 คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้รบัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการจดัเตรยีมแผนการสบืทอดต�าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และผูม้อี�านาจในการจดัการ	เพือ่ความต่อเนือ่ง 

ในการบริหารจัดการบริษัทฯ

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

	 เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการหรือผู ้ บริหารใหม่	 

ส�านักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ 

กรรมการใหม่	ดังนี้

	 1.	 ข้อมลูบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	

ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ

	 2.	 ก� าหนดการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ	 

คณะกรรมการชุดย่อย	 ตลอดจนวาระการประชุม	 ทั้งวาระประจ�า	 

และวาระพิเศษประจ�างวด

	 3.	 คู่มือคุณสมบัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	

ประกอบด้วย	คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบั 

การประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน	 นโยบายที่ส�าคัญของกลุ่มธนชาต	

เช่น	นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	

นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธนชาต	นโยบายการใช้บรกิาร

จากบคุคลภายนอกของกลุม่ธนชาต	เป็นต้น	รวมทัง้แนบพระราชบญัญตัิ

และประกาศทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนหน้าทีแ่ละข้อพงึระวงัตามกฎหมาย

 การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี

และค่าตอบแทนการสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณา 

เสนอผูถ้อืหุน้ในวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ี

ทัง้นี	้หากมกีรณทีีเ่หน็สมควรให้มกีารเลกิจ้างผูส้อบบญัช	ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2558	

ผูถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินมุตัใิห้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก	ส�านกังาน	

อีวาย	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 นางสาวรุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3516	และ/หรือ

	 2.	 นางสาวรัตนา	จาละ	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734	และ/หรือ

	 3.	 นางสาวสมใจ	คุณปสุต	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4499	
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	 	 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง	 3	 คน	 ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็น 

ผู ้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 และมีคุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์	ธปท.	ก�าหนด	ซึ่ง	ธปท.	ได้ ให้ความเห็นชอบแล้ว

	 ในรอบปี	 2558	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี	

ส�านกังาน	อวีาย	ซึง่เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

โดยมี	นางสาวรัตนา	จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

	 	 1.1	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	จ�านวนเงิน	

900,000	บาท

	 	 1.2	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	 

17	บริษัท	เป็นจ�านวนรวม	17,995,000	บาท

 2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

	 	 ปี	 2558	 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 

ซึ่งได้แก่	 การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการให้บริการ

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 ตามที่	 ธปท.	 ก�าหนด	 การสอบทาน 

และตรวจสอบรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัก�าหนด	ค่าตรวจสอบเพือ่วตัถปุระสงค์เฉพาะ	และการเป็น

ทีป่รกึษาธรุกจิทีไ่ม่เกีย่วกบังานสอบบญัชี	โดยจ่ายในรอบปีบญัช	ี2558	

จ�านวน	2,630,000	บาท
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	 บรษิทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง	โดยเลง็เหน็ว่าการควบคมุภายในทีด่จีะส่งผลให้บรษิทัฯ	สามารถด�าเนนิธรุกจิ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย	รวมถงึช่วยป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน	และการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ

ของผูบ้รหิารและพนกังาน	นอกจากการให้ความส�าคญัในเรือ่งการควบคมุภายในแล้ว	ยงัเลง็เหน็ว่า	ข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชภีายนอก	และผูต้รวจการ 

จาก	ธปท.	จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน	โดยสรุปดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

	 	 บรษิทัฯ	จดัให้มกีารก�าหนดโครงสร้างทีส่นบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร	มกีารก�าหนด	มอบหมาย	และจ�ากดัอ�านาจหน้าที่ 

และความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมของผูป้ฏบิตังิาน	ผูบ้รหิาร	ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	จดัให้มกีารควบคมุภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ	มกีารแบ่งแยก 

หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน	ผูอ้นมุตั	ิผูต้ดิตามควบคมุ	และผูป้ระเมนิผลออกจากกนั	เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์	และเป็นการถ่วงดลุอ�านาจ

ซึ่งกันและกัน	มีการก�ากับดูแลที่ดี	และได้จัดให้มีนโยบาย	ระเบียบวิธีปฏิบัติ	และคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	รวมทั้งมีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 และจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 เพื่อพิจารณาและ

ตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีการพิจารณาก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน	 วัดผลได้	 และมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct)	

นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	และมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	รวมถงึระเบยีบค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานถอืปฏบิตัิ	 

และจดัให้มกีารจดัท�าแบบประเมนิตนเองด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่เป็นการกระตุน้การรบัรูแ้ละจติส�านกึของพนกังานทกุปี	รวมถงึมรีะบบ 

หรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าและพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ	 รวมทั้งแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและ 

การคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางที่บริษัทฯ	ก�าหนด	โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างเป็นธรรม

	 	 ในด้านการดแูลบคุลากร	บรษิทัฯ	จดัให้มกีารฝึกอบรมพนกังานให้มคีวามรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ	มกีารก�าหนดค่าตอบแทน 

และสวสัดกิารส�าหรบับคุลากรขององค์กรอย่างเหมาะสม	เพือ่ให้สามารถจงูใจและรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพไว้กบับรษิทัฯ	รวมถงึมแีผนในการหา

ผู้บริหารมาสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ	(Succession	Plan)	เพื่อให้งานต่าง	ๆ	ด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การบริหารความเสี่ยง

	 	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารธนชาต	 ท�าหน้าที่

พิจารณาและก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจ	

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เผยแพร่ไว้ ในระบบข้อมลูกลางของบรษิทัฯ	(Intranet)	เพือ่ให้กรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 รวมทั้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	

การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน	ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น	ๆ	อย่างเพียงพอ	พร้อมทั้งน�าเสนอ

รายงานประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายไตรมาสและรายเดือนตามล�าดับ

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

	 	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม	 โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้อนุมัติ	 

ผูท้�าหน้าทีบ่นัทกึรายการทางบญัชแีละข้อมลูสารสนเทศ	และผูท้�าหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัย์สนิออกจากกนั	เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

อันเป็นการป้องกันการทุจริต	 รวมถึงก�าหนดนโยบายให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ต้องไม่เรียกร้อง	 ด�าเนินการ	 หรือ 

ยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม	 และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	 เมื่อพบเห็นหรือทราบว่า 

มกีารปฏบิตังิานหรอืการกระท�าทีเ่ข้าข่ายเป็นการกระท�าทจุรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ต้องแจ้งผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	ในส่วนของ 

การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

ซึ่งการอนุมัติจะต้องไม่กระท�าโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยการให้สินเชื่อหรือการลงทุน	 ได้มีการก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	 (Related	 Lending)	 หรือ

ลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะตามเกณฑ์

ที่	 ธปท.	 ก�าหนด	 บริษัทฯ	 มอบหมายให้หน่วยงานระบบสารสนเทศ

และเทคโนโลยีของธนาคารธนชาต	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงานระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยี	 โดยมีการก�าหนดมาตรฐานควบคุม

การใช้งานระบบสารสนเทศ	 มีการก�าหนดระเบียบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี	 และนโยบาย/มาตรฐานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	

รวมถึงก�าหนดมาตรฐานการควบคุมการพัฒนาและดูแลรักษา

ระบบเทคโนโลยี	 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติงาน	 

การรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีการลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทฯ	 มีการ

ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อก�าหนดนโยบายและทิศทาง

ของบริษัทย่อย	 รวมถึงการจัดให้มีการรายงานผลการด�าเนินการ 

ของบริษัทย่อยแก่บริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกเดือน

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการจัดท�าข้อมูลและแนวทาง 

การเปิดเผยสารสนเทศต่อผูเ้กีย่วข้อง	ทัง้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ	โดยข้อมูลดังกล่าวมีเนื้อหา

ที่จ�าเป็นเพียงพอ	ถูกต้องสมบูรณ์	และเป็นปัจจุบัน	เพื่อสนับสนุนให้

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึงจัดให้ม ี

ช่องทางการสื่อสาร	 ให้บุคคลต่าง	 ๆ	 ภายในบริษัทฯ	 และหน่วยงาน 

ภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการฉ้อฉล	 หรือการทุจริต	 

การคอร์รัปชั่น	 (Whistle-blower	 Hotline)	 ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ	

ก�าหนดได้

 5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม

  

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด�าเนินธุรกิจ	

และรายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย	 ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ	

เป็นประจ�าทุกเดือน	และมีการทบทวนเป้าหมายทุก	6	เดือน

	 ส�านักตรวจสอบ	 ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกระบวนการต่าง	 ๆ	 

เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายใน	

และระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	และรายงานข้อบกพร่อง

ที่เป็นสาระส�าคัญ	 พร้อมความคืบหน้าในการแก้ไขต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส	 การตรวจสอบใช้แนวการตรวจสอบแบบ

กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ	 (End-to-end	 Process)	 เพื่อให้การ 

ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ใช้บริการหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบ 

และข้อบังคับของธนาคารธนชาต	 ท�าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและข้อห้ามในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์	 และรายงานต ่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจ�าทุก	 

6	เดือน	

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ	ครัง้ที่	2/2558	เมื่อวันที่	

23	กุมภาพันธ์	2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติว่า	บริษัทฯ	

มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ	ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจการลงทุน	 (Holding	 Company) 

ได้มอบหมายให้	 นางวิจิตรา	 ธรรมโพธิทอง	 ผู ้ช ่วยกรรมการ 

ผู ้จัดการ	 สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต	 ซึ่งเป็นบริษัท

ในกลุ ่มธนชาต	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน ้างานตรวจสอบภายใน 

ของบริษัทฯ	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ	 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการตรวจสอบภายใน	 ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ	 

และธุรกิจในกลุ่มมาเป็นระยะเวลามากกว่า	 10	 ปี	 เป็นผู้มีความรู้ 

ความเชีย่วชาญในกจิกรรมและการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เป็นอย่างดี	

จึงเห็นว่า	 มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ในการ

พิจารณาแต่งตั้ง	 ประเมินผล	 ถอดถอน	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง	 ผู้ด�ารง 

ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 ข้อมูลและประวัติ 

ได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทฯ	แล้ว

 

 หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	 ใช้บริการงานก�ากับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ	

(Compliance	 Department)	 ของธนาคารธนชาต	 ตามนโยบาย 

รวมศนูย์งานสนบัสนนุ	โดยม	ีนางสาวกวติา	บญุพจนสนุทร	ด�ารงต�าแหน่ง 

เป ็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารธนชาต	 

(Head	 of	 Compliance)	 ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	

ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 30	ตุลาคม	2523	(35	ปี)

อาย	ุ 71	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 Master	of	Science	(Finance)	in	Management,	Massachusetts	Institute	of		 	

	 	 Technology,	USA	

	 •	 Bachelor	of	Science	in	Electrical	Engineering,	Massachusetts	Institute	of			

	 	 Technology,	USA	

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการ		 •	 ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547 

และผู้บริหาร	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2558	-	ปัจจุบัน	 •	 กรรมการ	บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)

2532	-	ปัจจุบัน	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	(2549	-	ปัจจุบัน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2549	-	ปัจจุบัน	 •	 กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

2546	-	ปัจจุบัน	 •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด	

	 •	 กรรมการ	บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

2545	-	ปัจจุบัน	 •	 ประธานกรรมการ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2530	-	ปัจจุบัน	 •	 กรรมการ	บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด

	 •	 กรรมการ	บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2555	-	2557	 •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(2549	-	2555)	

2553	-	2554	 •	 ประธานกรรมการ	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2549	-	2553	 •	 กรรมการ	สถาบันอาศรมศิลป์

2548	-	2556	 •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

2546	-	2558	 •	 ประธานกรรมการ	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด

2544	-	2558	 •	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
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นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	พฤษภาคม	2526	(32	ปี)

อาย	ุ 65	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Science,	University	of	Wisconsin,	USA

	 •	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	15/2555

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	28/2555

	 •	ประกาศนียบัตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	4/2555

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	8/2547

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	8/2552

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

2554	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	(2555	-	ปัจจุบัน)

2550	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

2532	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จ�ากดั	(มหาชน)	(2545	-	ปัจจบุนั)

	 •	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	(2546	-	ปัจจุบัน)

	 •	รองประธานกรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	(2549	-	ปัจจุบัน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2558	-	ปัจจุบัน		 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์	ไพรเวท	จ�ากัด

2557	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด

2549	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

2548	-	ปัจจุบัน	 •	รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(2557	-	ปัจจุบัน)

	 •	กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

2546	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2555	-	2557	 •	รองประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	-	2558	 •	กรรมการ	บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์	ไพรเวท	จ�ากัด

2554	-	2555	 •	รองประธานกรรมการ	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	2554	 •	รองประธานกรรมการ	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2548	-	2553	 •	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2546	-	2556	 •	กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(2548	-	2556)

2546	-	2558	 •	กรรมการ	บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด

2543	-	2554	 •	ที่ปรึกษา	บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

2535	-	2553	 •	กรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	พฤษภาคม	2543	(15	ปี)

อาย	ุ 67	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	Wichita	State	University,	Kansas,	USA

	 •	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	32/2553

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	4/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	33/2546

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	(2558	-	ปัจจุบัน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2556	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	Fraser	and	Neave,	Limited	(Singapore)

	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	Fraser	and	Neave,	Limited	(Singapore)

	 	 (2557	-	ปัจจุบัน)

2551	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	โซลาริส	จ�ากัด	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2556	-	2557	 •	กรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 Frasers	 Centrepoint	 Limited	 

	 	 (Singapore)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี



129บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

นายสมเกียรติ ศุขเทวา

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	พฤษภาคม	2543	(15	ปี)

อาย	ุ 71	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 Sloan	School	M.I.T.,	USA

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Senior	Executive	Program	(SEP)

และผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	Special	Seminar	2/2556	“Risk	Resilience:	How	the	company’s	directors	should	

	 	 deal	with	the	issues	of	Enterprise	Risk	Management?”

	 •	โครงการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน	ประจ�าปี	2555

	 •	บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน	ปี	2555

	 •	งบการเงินกับการคอร์รัปชั่นในตลาดทุน	ปี	2555

	 •	ประกาศนียบัตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	7/2555

	 •	ประกาศนียบัตร	Monitoring	the	System	of	Internal	Control	and	Risk	Management		

	 	 (MIR)	รุ่น	12/2555

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	

	 	 รุ่น	1/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	3/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Monitoring	Fraud	Risk	Management	(MFM)	รุ่น	6/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Monitoring	the	Internal	Audit	Function	(MIA)	รุ่น	11/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Monitoring	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	รุ่น	13/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	25/2554	

	 •	ประกาศนียบัตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	3/2552

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	6/2551

	 •	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	3/2547

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	40/2547

	 •	ประกาศนียบัตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุ่น	8/2547

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	6/2551

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2558	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	อีโค	เอ็นเนอร์ยี	กรุ๊ป	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	 •	กรรมการและที่ปรึกษา	บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

2548	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	คอร์แวค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2557	-	2558		 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

2552	-	2557	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	 •	ประธานกรรมการสรรหา	และประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 3	เมษายน	2557	(1	ปี	)

อาย	ุ 62	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	Boston	University,	USA

	 •	B.A	in	Economics	and	Commerce,	University	of	Melbourne,	Australia

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	197/2557

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	19/2557

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2540	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ยู.เอส.พี.เอ็น.	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	บริษัท	ยู.วี.เอส.พี.	จ�ากัด

2527	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2540	-	2557	 •	กรรมการ	บริษัท	ธนุ	ฌานา	จ�ากัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี



131บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 25	กุมภาพันธ์	2558	(10	เดือน)

อาย	ุ 69	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Science	(Computer	Science),	University	of	Iowa,	USA

	 •	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	สาขาสถิติ	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	

และผู้บริหาร	 	 รุ่น	7/2558

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	20/2558

	 •	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	18/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	34/2548

 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555	-	ปัจจุบัน	 •	ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

2547	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2557	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	เดอะแกรนด์	ยูบี	จ�ากัด

2545	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	นวทวีป	จ�ากัด

2544	-	ปัจจุบัน	 •	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง

	 	 ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

2534	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	เอเซิร์ทส์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2550	-	2556	 •	ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	(2548	-	2552)

2547	-	2558	 •	กรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ร้อยละ	0.00548	(70,000	หุ้น)
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นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	กันยายน	2548	(10	ปี)

อาย	ุ 70	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Bachelor	of	Economics,	Monash	University,	Australia

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 Banker	Trust,	New	York,	USA

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Corporate	Finance	Training		Program

และผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	20/2547

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2545	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	รองประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	(2549	-	ปัจจุบัน)

2534	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2553	-	2554	 •	กรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2548	-	2556	 •	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี



133บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 2	มีนาคม	2552	(6	ปี)

อาย	ุ 59	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Management	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	5/2544

และผู้บริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	ประกาศนียบัตร	TLCA	Leadership	Development	Program	(LDP)	ปี	2555

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	5/2550

 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ	ศาลยุติธรรม

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่น	9/2548	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2558	-	ปัจจุบัน	 •	ที่ปรึกษานายกสมาคม	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	สมาคมธนาคารไทย

2553	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	(2554	-	ปัจจุบัน)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	(2556	-	ปัจจุบัน)

	 •	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(2556	-	ปัจจุบัน)

	 •	รองประธานกรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(2557	-	ปัจจุบัน)

	 •	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

2552	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และกรรมการบริหาร	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	(2554	-	ปัจจบุนั)

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	(2556	-	ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2554	-	2558	 •	กรรมการ	และอุปนายกสมาคม	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2553	-	2557	 •	ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบรหิาร	บรษิทั	ประกนัชวีตินครหลวงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

2553	-	2554	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	นครหลวงไทย	จ�ากัด

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	นครหลวงไทย	จ�ากัด	

	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	(2554)

	 •	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	(2552	-	2553)

2553	 •	กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

2552	-	2555	 •	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	รองประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(2552	-	2554)

2552	-	2554	 •	กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

2552	-	2553	 •	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 24	กรกฎาคม	2550	(8	ปี)

อาย	ุ 61	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	94/2550

และผู้บริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	เอส	จี	สินเอเชีย	จ�ากัด

	 •	หลักสูตรการจัดการหนี้มีปัญหา

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2550	-	31	ธันวาคม	2558	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

2543	-	31	ธันวาคม	2558	 •	ประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

	 •	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	

	 	 (2544	-	31	ธันวาคม	2558)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2554	-	2558	 •	กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	

2553	-	2554	 •	ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

2552	-	2554	 •	กรรมการ	บริษัท	ขนส่งน�้ามันทางท่อ	จ�ากัด

2546	-	2558	 •	คณะกรรมการการลงทุน	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นายกำาธร ตันติศิริวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

อาย	ุ 53	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	M.B.A.	in	Finance,	The	University	of	Michigan	at	Ann	Arbor,	USA

	 •	M.S.	in	Computer	Science,	The	University	of	Texas	at	Austin,	USA

	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 CFA	Institute

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	CFA	Program	ปี	2544

และผู้บริหาร 

 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	

2557	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการบรหิาร	และกรรมการบรหิารความเสีย่ง	บรษิทั	ประกนัชวีตินครหลวงไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2550	-	2556	 •	ผูอ้�านวยการอาวโุส	หน่วยงานนโยบายความเสีย่งและตลาดทนุ	ธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์

ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

อาย	ุ 54	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ไม่มี

และทักษะของการเป็นกรรมการ

และผู้บริหาร 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2550	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

2549	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และรองประธานกรรมการบริหาร	บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	

2555	-	2558	 •	ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานพัฒนาสินทรัพย์	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2555	-	2556	 •	กรรมการ	บริษัท	โอเวนเดล	จ�ากัด

2554	-	2558	 •	กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

2550	-	2558	 •	คณะกรรมการการลงทุน	กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ

ผู้อำานวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

อาย	ุ 55	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่	

และผู้บริหาร

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

นางธนวันต์  ชัยสิทธิการค้า

ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี 

อายุ	 50	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการ

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 •	MINI	MBA	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Young	Bankers’	Executive	Development	Program	(YOBEX)

และผู้บริหาร NIDA	Business	School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย ์

 เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 •	หลักสูตร	CFO	มืออาชีพ

  

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2553	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2545	-	2555	 •	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบัญชี	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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เลขานุการบริษัท 

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

และรองผู้อำานวยการ สำานักเลขานุการองค์กร

อาย	ุ 52	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	150/2554

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	2/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Effective	Minute	Taking	(EMT)	รุ่น	8/2550	

	 •	ประกาศนียบัตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่น	4/2546

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2557	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

2550	-	2557		 •	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต

อาย ุ 53	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Science	(Accounting)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี	(CPA)

 

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นหัวหน้างาน	 •	กระบวนการใหม่	ในการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ตรวจสอบภายใน	 	 ในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)	ปี	2557

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	171/2556

	 •	ประกาศนียบัตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	6/2556

 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

	 •	การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร	รุ่น	10/2553

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

	 •	TLCA	Annual	Risk		Management	Conference	ปี	2555

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	(สตท.)

	 •	Audit	Change	from	Internal	Auditor	to	Consultant	ปี	2556

	 •	Audit	Committee	Effectiveness	Seminar	ปี	2555

	 •	Asian	Confederation	of	Institute	of	Internal	Auditors	Conference	ปี	2555

 The	Institute	of	Internal	Auditors

	 •	Internal	Audit	International	Conference	ปี	2551

 Berkeley-Nanyang,	Singapore	-	USA

	 •	Berkeley-Nanyang	Advanced	Management	Program	ปี	2553

 The	Asia	Business	Forum

	 •	Detecting	&	Preventing	Corporate	Fraud	ปี	2550

	 •	Strategic	Change	Management	ปี	2550

 PacRim	Group

	 •	LEADERSHIP	GREATNESS;	Great	Leaders,	Great	Teams,	Great	Results	

	 	 Program	รุ่น	1/2556

 

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2554	 •	FSVP	ผู้จัดการบริหารงานอ�านวยการกลาง	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

2550	-	2554	 •	FSVP	ผู้จัดการสายบริหารงานตรวจสอบ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวกวิตา บุญพจนสุนทร

ผู้อำานวยการอาวุโส หน่วยงานกำากับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต

อาย ุ 48	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต	เนติบัณฑิตยสภา	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 •	Master	of	Laws	(International	Business	Laws)	–	International	Program,	

	 	 Chulalongkorn	University	in	partnership	with	University	of	British	Columbia,	

	 	 University	of	Victoria	and	Kyushu	University

	 •	Master	of	Business	Administration	(Finance),	Saginaw	Valley	State	University,		

	 	 Michigan,	USA

	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	(กฎหมายธุรกิจ)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	Chartered	Financial	Analyst	Candidate,	Association	for	Investment	and	Research,	

	 	 the	Institute	of	Chartered	Financial	Analysts,	USA	

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 •	มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนตามแนวทาง	Basel

และทักษะของการเป็นหัวหน้างาน	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์	

ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่น	8/2558

	 •	ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	และพระราชบัญญัติ

	 	 ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ปี	2556	–	2557

	 •	Asia	Future	Leader,	Allianz,	Singapore,	China,	ปี	2551

	 •	Certified	Compliance	Officer,	Allianz,	Germany,	ปี	2551

	 •	Certified	Operational	Excellence	(OPEX)	Blue	Belt,	Allianz’s	Six	Sigma,	ปี	2550

 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

	 •	การเตรียมการเพื่อรับการประเมินส�าหรับสถาบันการเงิน	(Financial	Action	Task	Force:	

	 	 FATF)

	 •	Credit	Risk	Management

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 •	ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ส�าหรับผู้รับผิดชอบในหน่วยงานก�ากับ

	 	 ดูแลและปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2558

 ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน	และ	สภาหอการค้าไทย

	 •	กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ	และการเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงิน

 The	Asia	Business	Forum

	 •	Corporate	Legal	Counsel	Asia,	Singapore

	 •	Thai	Tax	Forum,	Thailand

 PacRim	Group 

	 •	Leadership	Greatness

	 •	The	7	Habits	of	Highly	Effective	People	Forum

	 •	The	4	Roles	of	Leadership

 Marcus	Evans

	 •	Blue	Ocean	-	Developing	New	Approach	to	Tackle	Competition,	Thailand

	 •	Operational	Risk	Managements,	Singapore	

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2550	-	2557	 •	Head	of	Legal	&	Compliance	and	Internal	Audit,	Allianz	Ayudhya	Life	Public	

	 	 Company	Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2557 - 2558

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

จำานวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

จำานวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

จำานวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ตำาแหน่งรายนาม

 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 	2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 4.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา			 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 5.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการ	 	70,000	 70,000	 -	 0.00548

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 7.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป		 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 8.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 9.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการ

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 10.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 สายการเงิน

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 11.	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส		 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 สายงานธุรกิจ

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 12.	 นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวางแผนข้อมูล	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 เพื่อการจัดการ

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 13.	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบัญช	ี -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

ลำาดับ
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หมายเหต	ุ 	 XXX	ประธานกรรมการ	 XX	 รองประธานกรรมการ	 X		กรรมการ	

	 ///		ประธานกรรมการบริหาร	 //		รองประธานกรรมการบริหาร	 /	 กรรมการบริหาร	 	

	 A	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 B	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 C	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 D	 รองกรรมการผู้จัดการ	 E	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 F	ผู้อ�านวยการอาวุโส	 

	 G	ผู้อ�านวยการ

นายบันเทิง		 ตันติวิท	 XXX	 XXX	 	 	 	 	 	 	 	 XXX	///	 XXX	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 XX	///	B	 XX	///	 	 	 XXX	///	 	 	 XXX	 	 XX	//	 X	 X	 X	 	 	 	 	 XXX	///	 X	 X	 XXX	 	 	 	 	 	 	 	 	

นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 XXX	 X	 X	 X	 	 	 	

นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	

นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 B	 X	 X	

นายวิชิต	 ญาณอมร	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X

นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 X	//	 X	//	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X

นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 X	/	C	 X	/	A	 XXX	///	XXX	///		XX	//	 	 	 	 XXX	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายทวีศักดิ์		 ศักดิ์ศิริลาภ	 X	/	D	 	 	 	 	 XXX	///		XXX	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน	์ E	 	 	 	 	 	 	 X	/	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์		 F		 	 	 	 	 X	//		 X	

นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 G

นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 G		 	 	 	 	 	 	 X

การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายนาม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

บริษัทร่วมบริษัทย่อย

ทุนธนชาต
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รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

บริษัทย่อย 

	 1.	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 5.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

	 2.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 6.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

	 3.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 7.	 บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 4.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 8.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

 

บริษัทร่วม 

	 9.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

	10.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	 24.	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)

	11.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 25.	 บริษัท	คอร์แวค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	12.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด	 26.	 บริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)

	13.	 บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด	 27.	 บริษัท	อีโค	เอ็นเนอร์ยี	กรุ๊ป	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	14.	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด	 28.	 บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	15.	 บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 29.	 บริษัท	ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด

	16.	 บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)	 30.	 บริษัท	ยู.เอส.พี.เอ็น.	จ�ากัด

	17.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	 31.	 บริษัท	ยู.วี.เอส.พี.	จ�ากัด

	18.	 บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	 32.	 บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

	19.	 บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด	 33.	 บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

	20.	 บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์	ไพรเวท	จ�ากัด	 34.	 บริษัท	เดอะแกรนด์	ยูบี	จ�ากัด

	21.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	โซลาริส	จ�ากัด	 35.	 บริษัท	นวทวีป	จ�ากัด

	22.	 Fraser	and	Neave,	Limited	(Singapore)	 36.	 บริษัท	เอเซิร์ทส์	จ�ากัด

	23.	 บริษัท	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	 37.	 บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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	1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 XXX    

 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ XX /// XXX ///

	3.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 X

	4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร		 X

	5.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร		 X

	6.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์		 X

	7.	 นายอัลแบรโต	 ฮารามิวโญ		 X

	8.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์		 X

	9.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 X	

	10.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 X	//

	11.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่		 X	//	B		 X

	12.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ		 X	/	A	 XX  //

	13.	 นางนุสรา		 รุนส�าราญ		 	 X

	14.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ		 	 X

	15.	 นายพีระพัฒน์	 เมฆสิงห์วี		 	 X

	16.	 นายจุลสิงห์	 วสันตสิงห์		 	 X

	17.	 นายวิเชียร	 เมฆตระการ		 	 X

	18.	 นายพิรัส	 ประดิษฐวณิช		 	 X

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2558

	 	 นายกอบศักดิ์	 ดวงดี	 X

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ	 10	 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด	 มี	 2	 บริษัท	 คือ

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

รายชื่อกรรมการ

หมายเหต ุ  XXX	ประธานกรรมการ	 XX	 รองประธานกรรมการ	 X		กรรมการ	

	 ///		ประธานกรรมการบริหาร	 //		รองประธานกรรมการบริหาร	 /	 กรรมการบริหาร	 	

	 A	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 B	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนชาตประกันภัยธนาคารธนชาต
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-
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นายเกียรติศักดิ์ มี้เจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 22	เมษายน	2545

อาย	ุ 69	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Arts	in	Theoretical	Economics,	Keio	University,	Tokyo,	Japan

	 •	Bachelor	of	Science	in	Finance,	Hitotsubashi	University,	Kunitachi,	Tokyo,	Japan

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	40/2548

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	10/2548

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executives”	รุ่นที่	1/2557

 World	Bank

	 •	ตลาดตราสารอนุพันธ์	(ปี	2538)

 Merrill	Lynch,	New	York

	 •	Portfolio	Investment	(ปี	2537)

 JP	Morgan,	New	York

	 •	การบริหารทุนส�ารอง	(ปี	2536)

 Harvard	Institute	for	International	Development,	Harvard	University

	 •	Banking	and	Monetary	Policy	in	Developing	Countries	(ปี	2531)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2543	-	2556	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	2554	 •	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

  ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2548	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	ธารารมณ์เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)

2543	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 บริษัท	ประกันคุ้มภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายณรงค์ จิวังกูร

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 22	เมษายน	2545

อาย	ุ 71	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Higher	Diploma	ธุรกิจและการตลาด	Assumption	Commercial	College

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Anti-corruption	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	3/2554

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Nominations	and	Governance	Committee	(RNG)	

	 	 รุ่น	1/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	รุ่น	2/2554

	 •	ประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	32/2553

	 •	ประกาศนียบัตร	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	รุ่น	4/2552

	 •	ประกาศนียบัตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	2/2551

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	4/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่น	1/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	รุ่น	1/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	34/2546

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Examination	รุ่น	11/2546

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executives”	รุ่นที่	1/2557

 Pennsylvania	State	University

	 •	Advanced	Executive	Development	Program	(ปี	2530)

 Rochester	Institute	of	Technology,	New	York,	USA

	 •	Financial	Management	Program	(ปี	2529)

 Michigan	State	University,	ANN	ADOR

	 •	Management		of	Managers	(ปี	2527)

 Asian	Institute	of	Management,	Philippines

	 •	Management	Development	Program	(ปี	2525)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2548	-	2557	 •	กรรมการ	บริษัท	หม่อมไฉไล	ดีเวลลอพเม้นท์	จ�ากัด

2546	-	2555	 •	กรรมการ	บริษัท	โมเมนตั้ม	ไอเอ็ม	จ�ากัด

2553	-	2554	 •	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2547	-	2554	 •	กรรมการ	บริษัท	โมเมนตั้ม	เซลส์	แอนด์	ดิสทริบิวชั่น	จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2543	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	โมเมนตั้ม	บี	บี	เอส	จ�ากัด
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นายสถาพร ชินะจิตร

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 19	กรกฎาคม	2550

อาย	ุ 67	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Science	(Econometrics),	The	London	School	of	Economics	

	 	 and	Political	Science	(University	of	London),	England

	 •	Bachelor	of	Science	(Economics)	(Upper	Second	Class	Honours),	University	

	 	 College	London,	England

	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	สัมมนาการประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	ครั้งที่	5	(Thailand’s	5th	National	

และผู้บริหาร	 	 Conference	on	Collective	Action	against	Corruption)	ภายใต้หัวข้อ	

	 	 “Tackling	Corruption	through	Public-Private	Collaboration”

	 •	ประกาศนียบัตร	Anti-corruption	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	4/2555

	 •	ประกาศนียบัตร	The	Executive	Director	Course	(EDC)	รุ่น	1/2555

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	24/2553

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	10/2553

	 •	ประกาศนียบัตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุ่น	4/2552

	 •	ประกาศนียบัตร	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	รุ่น	1/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	Chartered	Director	Class	(CDC)	รุ่น	1/2550

	 •	ประกาศนียบัตร	DCP	Refresher	Course	รุ่น	2/2549

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	0/2543

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executive”	รุ่นที่	1/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2553	-	2554	 •	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2549	-	2554	 •	กรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท	สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	กทช.

2542	-	2554	 •	นายทะเบียน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2556	-	ปัจจุบัน	 •	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนสามัญกุหลาบแดง
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รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 26	มีนาคม	2552

อาย	ุ 69	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Doctorado	de	Estado,	Facultad	de	Ciencia	Politica,	

	 	 Universidad	Complutense	de	Madrid,	Spain	

	 •	Diplome	d’Etudes	Superieures,	(Economic	Integration),	

	 	 Universite	de	Nancy,	France	

	 •	Licenciatura,	Facultad	de	Ciencia	Politica	y	Economica,	

	 	 Universidad	Complutense	de	Madrid,	Spain	

	 •	อักษรศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	34/2548

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2549	-	2556	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

2539	-	2556		 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	2554	 •	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

2550	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2549	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	ซีฟโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

2539	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2550	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไทยฮั้วยางพารา	จ�ากัด	(มหาชน)	*

หมายเหต ุ  *	 รศ.	ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	ลาออกจากการเป็นกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ไทยฮั้วยางพารา	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	7	มกราคม	2559
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นายอัลแบรโต ฮารามิวโญ

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 27	กันยายน	2554

อาย	ุ 44	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	

	 	 Universite	de	Montreal	Ecole	des	Hautes	Etudes	Commerciales,	Canada

	 •	Diploma	of	Business	Administrator,	

	 	 Instituto	Colombiano	de	Estudios	Superiores	de	Incolda,	Colombia

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ CFA	Institute

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Chartered	Financial	Analyst	(CFA)

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2554	 •	กรรมการ	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

2548	-	2554	 •	Treasurer,	The	Bank	of	Nova	Scotia	Inverlat,	Mexico

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2556	-	ปัจจุบัน	 •	Manager,	Cga	Arkad	Investments	Limited	Liability	Company

2554	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Bank	of	Nova	Scotia	Asia	Limited,	Singapore	*

	 •	Director,	Scotiabank	(Hong	Kong)	Limited,	Hong	Kong	*

	 •	Vice	President	and	Regional	Treasurer,	Scotiabank	Asia-Pacific,	Hong	Kong	**

หมายเหต ุ  *	 คุณอัลแบรโต	ฮารามิวโญ	ลาออกจากการเป็นกรรมการของ	The	Bank	of	Nova	Scotia	Asia	Limited,	Singapore	และ	Scotiabank	

	 	 	 (Hong	Kong)	Limited,	Hong	Kong	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2559

	 	 **	 คุณอัลแบรโต	ฮารามิวโญ	ได้โอนย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง	Vice	President,	Structural	Cost	Transformation	ที่	The	Bank	of	Nova	Scotia,	

	 	 	 Toronto	แทนต�าแหน่ง	Vice	President	and	Regional	Treasurer,	Scotiabank	Asia-Pacific,	Hong	Kong	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	

	 	 	 8	กุมภาพันธ์	2559
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นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 15	มกราคม	2556

อายุ	 58	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	York	University,	Toronto,	Canada

	 •	Bachelor	of	Science	in	Engineering,	Queen’s	University,	Ontario,	Canada

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ Euromoney	Training

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Euromoney	Asia	Corporate	Governance	Program	(ปี	2555)

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2555	-	2558	 •	Senior	Independent	Director,	C.H.	Bailey	Public	Limited	Company	

2552	-	2556	 •	Director,	Tulsa	Inspection	Resources	Limited	Liability	Company

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2552	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Logarithmics	Limited

2526	-	ปัจจุบัน	 •	Various	positions	currently	President,	Asia	Pacific,	The	Bank	of	Nova	Scotia
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นายวอลเตอร์ ทัส

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มีนาคม	2558

อาย	ุ 44	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Arts,	Economics	and	Business	Administration,	

	 	 Vrije	Universiteit	Amsterdam,	The	Netherlands

	 •	Bachelor	of	Commerce	-	Economics,	Hogeschool	voor	Economische	Studies,	

	 	 Amsterdam,	The	Netherlands

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ไม่มี

และทักษะของการเป็นกรรมการ

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2554	-	2557	 •	Vice	President,	The	Bank	of	Nova	Scotia	-	Strategic	Transactions	and	Review

2550	-	2554	 •	Director,	The	Bank	of	Nova	Scotia	-	Strategic	Transactions	and	Review

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2557	-	ปัจจุบัน	 •	Vice	President,	Chief	Financial	Officer	and	Corporate	Development,	

	 	 The	Bank	of	Nova	Scotia	-	Asia	Pacific

	 •	Director,	Scotiabank	(Hong	Kong)	Limited,	Hong	Kong

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-
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นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	กันยายน	2557

อาย	ุ 55	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Bachelor	of	Business	Administration,	University	of	New	Brunswick,	Canada

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ Ivey	Executive	Program

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Richard	Ivey	School	of	Business

และผู้บริหาร Investment	Funds	in	Canada

	 •	Institute	of	Canadian	Bankers

 Associate	of	the	Institute	of	Canadian	Bankers

	 •	Institute	of	Canadian	Bankers

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2554	-	2557	 •	President	and	Chief	Executive	Officer,	Scotiabank	de	Puerto	Rico

2551	-	2554	 •	Senior	Vice	President,	Retail	and	Small	Business	Banking	Atlantic	Region,	

	 	 Halifax,	The	Bank	of	Nova	Scotia,	Canada

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2557	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-
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นางนุสรา รุนสำาราญ

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 1

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 22	เมษายน	2545

อาย	ุ 57	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	DCP	Refresh	Course	รุ่น	4/2550

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	19/2545

 Harvard	Business	School

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตร	Advanced	Management	Program	(AMP	168)

 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	7	(วตท.	7)

 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ.	22)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2540	-	2557	 •	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2540	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายปิยะพงศ์ อาจมังกร

รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	กันยายน	2548

อาย	ุ 58	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Public	Administration	(Taxation),	University	of	Southern	California,	USA

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	8/2547

และผู้บริหาร ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executives”	รุ่นที่	1/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	 ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

2541	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ - กลยุทธ์การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มิถุนายน	2552

อาย	ุ 52	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาบัญชี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	หลักสูตร	How	to	the	Measure	the	Success	of	Corporate	Strategy	(HMS)	

และผู้บริหาร	 	 รุ่น	4/2557

	 •	ประกาศนียบัตร	Successful	Formulation	&	Execution	the	Strategy	(SFE)	

	 	 รุ่น	3/2552

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	24/2545

	 •	หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร	Board	and	Performance	

	 	 Evaluation

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executives”	รุ่นที่	1/2557

 สมาคมบริษัทเงินทุน

	 •	โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน	รุ่น	9/2537

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง	 ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2555	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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นายอาเจย์ ปราตาป มุนคาร์

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	มิถุนายน	2552

อาย	ุ 51	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	John	M.	Olin	School	of	Business,	Washington	

	 	 University,	St.	Louis,	USA

	 •	Post	Graduate	Diploma	in	Financial	Management,	

	 	 Symbiosis	Institute	of	Business	Management,	Pune,	India

	 •	Bachelor	of	Commerce	(Accounting	and	Auditing),	University	of	Pune,	India

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที	่ ไม่มี

และทักษะของการเป็นกรรมการ

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2548	-	2555	 •	Vice	President,	Retail	Banking,	Asia	–	Pacific	Region,	

	 	 The	Bank	of	Nova	Scotia

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2555	-	ปัจจุบัน	 •	Senior	Vice	President,	International	Banking,	The	Bank	of	Nova	Scotia
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นายเอ้งฮัก นนทิการ

รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารเงินและตลาดทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มิถุนายน	2554

อาย	ุ 59	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	25/2547

และผู้บริหาร ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executives”	รุ่นที่	1/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2549	-	2554	 •	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2538	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	

	 	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2556	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

2557	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

	 •	กรรมการสรรหา	บริษัท	ทริส	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
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นายสนอง คุ้มนุช

รองกรรมการผู้จัดการ - เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 12	กุมภาพันธ์	2558

อาย	ุ 54	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงินและการธนาคาร)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 •	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์

และผู้บริหาร PacRim	Group

	 •	LEADERSHIP	GREATNESS

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 •	Anti-Corruption	for	Executives

 บริษัท	กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์	จ�ากัด

	 •	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับสูง

 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	จิตวิทยาผู้น�าส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2553	-	2558	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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นายเซียด เอิล-โฮส

รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 12	กุมภาพันธ์	2558

อาย	ุ 60	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	The	American	University	of	Beirut,	USA

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที	่ Canadian	Securities	Course

และทักษะของการเป็นกรรมการ The	Bank	of	Nova	Scotia

และผู้บริหาร	 •	Advanced	Anti-Corruption	training

	 •	Anti-Corruption	Doing	Business	The	Right	Way

	 •	Understand	Global	Sanctions

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2556	-	2558	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	บริหารความเสี่ยง	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2551	-	2556	 •	Vice	President,	The	Bank	of	Nova	Scotia

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2558	-	ปัจจุบัน	 •	รองประธานกรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด
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นางสาววิศาลศรี นิโลดม

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 12	กุมภาพันธ์	2558

อาย	ุ 52	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	21	(วตท.	21)

และผู้บริหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่นที่	5

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 •	Anti-Corruption	for	Executives	รุ่น	1/2557

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร	รุ่นที่	2/2557

	 •	BANK	GUARANTEE	และ	STAND	BY	L/C	และกฎระเบียบข้อบังคับนานาชาติ	

	 	 รุ่นที่	3/2556

	 •	ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติ

	 	 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ส�าหรับผู้บริหารงานสาขา

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2556	-	2558	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2542	-	2556	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2558	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	พันธมิตร	ซีเอสอาร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	บริษัท	มันนี่	เอ็ม	จ�ากัด
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นายบุญเลิศ สินสมบัติ

รองกรรมการผู้จัดการ - ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	เมษายน		2558

อาย	ุ 48	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา		 •	Master	of	Science	(Computer	&	Engineering	Management),	

	 	 Assumption	University

	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ PacRim

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Leadership	Great	Leader	Great	Team	Great	Result

และผู้บริหาร GE	Capital

	 •	Executive	Information	Leadership	Program	-	USA

 Thai	Banking	Association

	 •	Banker	Managerial	Training

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2541	-	2558	 •	หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท	อยุธยา	แคปปิตอล	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี

นางภิตติมาศ สงวนสุข

ผู้อำานวยการอาวุโส - บัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มกราคม	2557

อาย	ุ 51	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที	่ •	หลักสูตร	IFRS	Toronto	แคนาดา

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	หลักสูตร	Fundamental	Practice	for	CFO

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2551	-	2556	 •	Vice	President	ธนาคารซิตี้แบงก์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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นางธีรนุช ขุมทรัพย์

ผู้อำานวยการอาวุโส - วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 14	พฤศจิกายน	2555

อาย	ุ 42	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	Smeal	College	of	Business,	

	 	 Pennsylvania	State	University,	University	Park,	USA

	 •	บัญชีบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	10/2547

และผู้บริหาร	

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2553	-	2555	 •	ผู้จัดการบริหารและวัดผล	กลุ่มลูกค้าบุคคล	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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	 การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ซึ่งหมายถึง

	 (ก)	กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ

	 (ข)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 (ค)	ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

	 (ง)	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	ทางการสมรส	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม	(ก)	(ข)	หรือ	(ค)	ซึ่งได้แก่	

บิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	บุตร	หรือคู่สมรสของบุตร

	 (จ)	นิติบุคคลใด	ๆ	ที่บุคคลตาม	(ก)	(ข)	หรือ	(ค)	ถือหุ้น	หรือมีอ�านาจควบคุม	หรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

อย่างมีนัยส�าคัญ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 บรษิทัฯ	มนีโยบายและระเบยีบปฏบิตักิารท�ารายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามข้อก�าหนดของ	ตลท.	เพือ่ป้องกนัความขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์	โดยประกาศให้พนกังานและผูบ้รหิารยดึถอืปฏบิตัคิรอบคลมุรายการระหว่างบรษิทัฯ	กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ตามหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	รวมทั้งการท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธนชาต	และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ตามหลักเกณฑ์ของ	ธปท.

	 โดยการพิจารณาการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทั่วไป	 

และเป็นไปตามกระบวนการที่ก�าหนดอย่างเหมาะสมตามความจ�าเป็นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และในการท�ารายการระหว่างกัน 

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้ ใช้ราคายุติธรรม	 เหมาะสม	 และเป็นไปตามข้อก�าหนดทางการ	 โดยค�านึงถึง 

ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นส�าคัญ

	 ในการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั	ต้องได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนด	โดยประกาศ 

เป็นนโยบายหรอืระเบยีบอย่างชดัเจน	และห้ามกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	ทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องเข้าร่วมพจิารณาและออกเสยีง 

ในวาระนั้น	 และการอนุมัติรายการต้องอยู่ภายในอ�านาจการด�าเนินงานและวงเงินที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และเป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	 

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และระเบยีบทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 จะเป็นรายการที่เกิดจากการ 

ประกอบธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด�าเนินงานตามปกติ	 ซึ่งมีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน	 บริษัทฯ	 มีนโยบาย 

ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติ

การเปิดเผยข้อมูล

	 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกันตามรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 

ธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคล	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	หัวข้อรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ทั้งนี้	ระหว่างวันที่	

1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ที่มีสาระส�าคัญ	ดังนี้

รายการระหว่างกัน
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 รายการระหว่างกัน

 1.1  การเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้เช่า) กับ MBK และบริษัทย่อย (ผู้ให้เช่า)

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 การเช่าพืน้ทีร่ะหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	กบั	MBK	และบรษิทัย่อย	มวีตัถปุระสงค์และมลูค่ารายการ	ระหว่างวนัที	่1	มกราคม	2558 

ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนี้

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ ในการประกอบการตามธุรกิจปกติที่มีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดที่ใกล้เคียงกับสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บน 

ทีด่นิบรเิวณใกล้เคยีงกนั	คณะกรรมการของแต่ละบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัริายการดงักล่าว	โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติ

 1.2  การจ่ายค่าบริหารทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายให้กับบริษัท แปลน เอสเตท จำากัด (“บจ. แปลน  

เอสเตท”) บริษัทย่อยของ MBK (ผู้รับจ้าง)

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ว่าจ้างให้	บจ.	แปลน	เอสเตท	บรหิารทรพัย์สนิรอการขาย	มมีลูค่ารายการ	ระหว่างวนัที่	1	มกราคม	2558	

ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนี้

1. บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) (“MBK”) และบริษัทย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้เช่า วัตถุประสงค์

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข้อง

จำานวนเงิน

MBK	เป็นกิจการที่บริษัทฯและบริษัทย่อย	ถือหุ้นรวมกันร้อยละ	19.90

บริษัทฯ	 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส�านักงานใหญ่	 10.16

ธนาคารธนชาต	 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส�านักงานใหญ่	ส�านักสาขา		 128.43

	 ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	พื้นที่ตั้งเครื่อง	ATM	

	 และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์

บล.	ธนชาต	ธนชาตประกันภัย		 เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นส�านักงานใหญ่และสาขา	 64.76

บบส.	เอ็นเอฟเอส	บบส.	แม๊กซ์	

ธนชาตโบรกเกอร์	และ	

ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง

	 1.	 นายบันเทิง	ตันติวิท

	 2.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์

	 3.	 นายปิยะพงศ์	อาจมังกร

(หน่วย:	ล้านบาท)

1.	 บริษัทฯ		 13.37

2.	 บบส.	เอ็นเอฟเอส	 9.42

3.	 บบส.	แม๊กซ์	 3.72

4.	 ธนาคารธนชาต	 22.69

5.	 บบส.	ทีเอส	 10.53

บริษัทผู้ว่าจ้าง จำานวนเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)
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   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 จึงได้มีการว่าจ้างผู้บริหาร 

ทรัพย์สินรอการขาย	โดย	บจ.	แปลน	เอสเตท	มีการคิดค่าบริการจากราคาต้นทุนบวกก�าไร	คณะกรรมการของแต่ละบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

รายการดงักล่าว	โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักจิการดงักล่าวไม่มส่ีวนร่วมในการพจิารณาและอนมุตัิ

 1.3  เงินรางวัลการขายทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายให้กับ บจ. แปลน เอสเตท บริษัทย่อยของ MBK

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ได้จ่ายเงนิรางวลัการขายทรพัย์สนิรอการขาย	โดยคดิเป็นร้อยละจากราคาขายสนิทรพัย์ให้กบั	บจ.	แปลน	

เอสเตท	มีมูลค่ารายการ	ระหว่างวันที่	1	มกราคม	2558	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558	ดังนี้

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เพื่อจูงใจการช่วยด�าเนินการขายอสังหาริมทรัพย์รอการขาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 จึงได้ก�าหนดรางวัลการขายส�าหรับบุคคล

ภายนอก	ซึง่การจ่ายเงนิรางวลัการขายทรพัย์สนิรอการขายดงักล่าว	เป็นไปตามอตัราและเงือ่นไขทีป่ระกาศให้บคุคลทัว่ไปรบัทราบในการแนะน�า 

ผูซ้ือ้ให้มาซือ้ทรพัย์สนิรอการขายของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	โดยคดิเป็นร้อยละจากราคาขายทรพัย์สนิ	คณะกรรมการของแต่ละบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา 

อนุมัติรายการ	 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัต ิ

 1.4  การทำาสัญญารับประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหว่าง ประกันชีวิตนครหลวงไทย บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้รับประกัน) กับบริษัท 

ในกลุ่ม MBK (ผู้เอาประกัน)

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 เป็นการให้บริการรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับพนักงานของบริษัทในกลุ่ม	MBK	โดยแบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 •	 การรับประกันภัยที่ยังมีผลคุ้มครองในปี 2558	ให้กับบริษัทย่อยของ	MBK	มีค่าเบี้ยประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	

รวมจ�านวน	0.95	ล้านบาท

	 	 	 •	 การรับประกันภัยที่เริ่มรับประกันในปี 2558	 ให้กับ	MBK	และบริษัทย่อย	มีค่าเบี้ยประกัน	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	 

รวมจ�านวน	18.97	ล้านบาท

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นรายการธุรกิจปกติของประกันชีวิตนครหลวงไทย	ที่มีการคิดค่าเบี้ยประกันในอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกทั่วไป

 1.5  การทำาสัญญารับประกันภัยระหว่าง ธนชาตประกันภัย บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้รับประกัน) กับบริษัทในกลุ่ม MBK (ผู้เอาประกัน)

   

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 เป็นการให้บริการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทในกลุ่ม	MBK	ที่แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	ดังนี้

	 	 	 •	 การรับประกันภัยที่ยังมีผลคุ้มครองในปี 2558	เป็นการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับ	MBK	และบริษัทย่อย	มีค่าเบี้ยประกัน	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	รวมจ�านวน	0.58	ล้านบาท

	 	 	 •	 การรบัประกนัภยัทีเ่ริม่รบัประกนัในปี 2558	เป็นการรบัประกนัภยัรถยนต์ให้กบับรษิทัย่อยของ	MBK	มค่ีาเบีย้ประกนั	ณ	วนัที ่

31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	1.88	ล้านบาท

1.	 บริษัทฯ		 1.78

2.	 บบส.	เอ็นเอฟเอส	 1.77

3.	 บบส.	แม๊กซ์	 0.75

4.	 ธนาคารธนชาต	 17.31

5.	 บบส.	ทีเอส	 19.11

บริษัทที่จ่ายเงินรางวัลการขาย จำานวนเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)
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   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นรายการธรุกจิปกตขิองธนชาตประกนัภยั	ทีม่เีงือ่นไขความคุม้ครองและค่าเบีย้ประกนัภยัในอตัราเดยีวกบัทีค่ดิกบับคุคลอืน่	ๆ

 1.6  การว่าจ้างบริหารจัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูลรถยึด ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) กับบริษัท แอพเพิล ออโต้ 

ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด บริษัทย่อยของ MBK (ผู้รับจ้าง)

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 ธนาคารธนชาต	 และธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ได้มีการว่าจ้างเพื่อบริหารจัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูล 

รถยึดกับบริษัท	แอพเพิล	ออโต้	ออคชั่น	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	โดยมีมูลค่ารายการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	19.06	ล้านบาท	และ	

0.01	ล้านบาท	ตามล�าดับ

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นการว่าจ้างเพื่อบริหารจัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูลรถยึดที่ได้มาจากการด�าเนินธุรกิจ	 จึงมีการคัดเลือกผู้ ให้บริการ 

ที่เสนออัตราการจ่ายเงินคืนสูงสุด	มีการอนุมัติตามขั้นตอนการท�างานปกติ	คณะกรรมการของแต่ละบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว	

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติ

 1.7  การขายเงินลงทุนในหุ้นประกันชีวิตนครหลวงไทยของบริษัทฯ ให้กับ MBK

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 บริษัทฯ	ขายเงินลงทุนในหุ้นประกันชีวิตนครหลวงไทยซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	จ�านวน	1,750,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.5	

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ในราคาหุ้นละ	12.86	บาท	คิดเป็นเงินจ�านวน	23	ล้านบาท	ให้กับ	MBK	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2558

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นการขายเงินลงทุนในหุ้นประกันชีวิตนครหลวงไทย	 เพื่อให้ครบตามจ�านวนตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	 กับ	 MBK	 

ที่ได้มีการก�าหนดกรอบสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	51	:	49	ไว้ตั้งแต่แรก	โดยราคาที่ซื้อขายเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเคยให้

ความเห็นว่าเหมาะสม	ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และได้รับอนุญาตจาก	ธปท.	แล้ว

 1.8  การขายลูกหนี้สินเชื่อของธนาคารธนชาต บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กับ MBK

   ลักษณะและมูลค่าของรายการ

	 	 	 ในระหว่างปี	 2558	 ธนาคารธนชาตมีการขายลูกหนี้สินเชื่อที่เป็นผู้เช่าพื้นที่ในอาคารเอ็มบีเค	 เซ็นเตอร์	 ให้แก่	 MBK	 จ�านวน	 

1	ราย	ดังนี้

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นการขายลกูหนีส้นิเชือ่ตามโครงการสนิเชือ่แก่ผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นอาคารเอม็บเีค	เซน็เตอร์	ให้แก่	MBK	โดยราคาทีซ่ือ้ขายเป็นไปตาม 

(MOU)	 ที่ธนาคารธนชาตท�าไว้กับ	 MBK	 ในราคาซื้อขายเท่ากับผลรวมของต้นเงินกู้ค้างช�าระ	 และดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ค้างช�าระที่ค�านวณใน

อัตราดอกเบี้ยปกติแต่ไม่เกินกว่ามูลค่าสิทธิการเช่าคงเหลือ	ณ	เดือนที่มีผลเป็นการโอนหนี้เงินกู้จากธนาคารธนชาต	ให้แก่	MBK

   

 

บริษัท	เจมินิ	จ�ากัด	 1.73	 1.73	 1.73	 -

ภาระหนี้ค้างชำาระ ราคาซื้อขาย กำาไร (ขาดทุน)มูลค่าสิทธิการเช่าคงเหลือ

(หน่วย:	ล้านบาท)
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2. ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

 รายการระหว่างกัน

 

   การให้สินเชื่อและรับฝากเงิน

   ลักษณะและมูลค่ารายการ

	 	 	 •	 ธนาคารธนชาต	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	 มีเงินให้ 

สนิเชือ่แก่ผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุม่ธนชาต	รวมทัง้บคุคลทีเ่กีย่วข้อง	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มียอดคงค้างจ�านวน	84	ล้านบาท

	 	 	 •	 ธนาคารธนชาต	บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	รบัฝากเงนิ

จากผูบ้รหิารของบรษิทัในกลุม่ธนชาต	รวมทัง้บคุคลทีเ่กีย่วข้อง	ณ	วนัที่ 

31	ธันวาคม	2558	มียอดคงค้างจ�านวน	768	ล้านบาท

	 	 	 •	 ธนาคารธนชาต	บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	รบัฝากเงนิ

จาก	MBK	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	มยีอดคงค้างจ�านวน	63	ล้านบาท 

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 การให้สินเชื่อและรับฝากเงินเป็นการให้บริการทาง 

การเงินตามธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต	 โดยมีการก�าหนดเงื่อนไข	

และให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยง

ระดบัเดยีวกนั	โดยมกีารปฏบิตัเิป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	และ

ประกาศของ	ธปท.

3. ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของธนาคารธนชาต บริษัทย่อยของ 

บริษัทฯ

   การให้สินเชื่อ

   ลักษณะและมูลค่ารายการ

	 	 	 ธนาคารธนชาตมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่ง	 ได้แก่	 

สโกเทยีแบงก์	ถอืหุน้ร้อยละ	49	โดยธนาคารธนชาตมเีงนิให้สนิเชือ่แก่

สโกเทียแบงก์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	จ�านวน	8	รายการ	ได้แก่	

วงเงินภาระผูกพัน:	Derivative	 (CCS),	 (FX),	 (IRS),	 (Gold),	 LG,	 

Risk	Participation,	Settlement	สินเชื่อ:	Export	Bill	Discount/

Bank	line,	MM,	Placement,	Trade	Finance	เป็นวงเงนิรวม	17,250	

ล้านบาท	และมียอดคงค้างตามที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 เป็นรายการภาระผูกพัน

จ�านวน	625	ล้านบาท

   ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

	 	 	 เป็นเงินให้สินเชื่อ/ภาระผูกพัน	 และรายการระหว่าง

ธนาคารประเภทธรุกจิปกต	ิมเีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป	ไม่มเีงือ่นไขหรอื

ข้อก�าหนดพิเศษ	 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

ทีไ่ม่มส่ีวนเกีย่วข้องโดยมตเิป็นเอกฉนัท์	ซึง่อตัราดอกเบีย้และเงือ่นไข

ของรายการทีเ่กดิขึน้จะถอืปฏบิตัเิหมอืนลกูค้าทัว่ไป	โดยมรีาคาอ้างองิ

เทียบได้กับลูกค้าทั่วไปที่มีความเสี่ยงเดียวกัน
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์  : TCAP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธรุกจิลงทนุ	(Holding	Company)	โดยได้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิ	ดงันี้

	 	 1.	 การลงทุนและให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

	 	 2.	 การลงทนุในบรษิทัอืน่ใดอนัมผีลท�าให้บรษิทัโฮลดิง้มอี�านาจควบคมุในบรษิทันัน้

	 	 	 จะต้องเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุน	และต้องได้รับอนุญาตจาก	ธปท.

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	16	-	17	ถนนพญาไท	

	 	 แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000510

ทุนจดทะเบียน	 :	 12,778,297,030	บาท

ทุนเรียกชำาระแล้ว	 :	 12,778,297,030	บาท

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	 :	 	1,277,816,427	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

 หุ้นบุริมสิทธิ :	 	 13,276	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th

อีเมล (E-mail) : tcap_ir@thanachart.co.th

โทรศัพท์	 :	 0	2217	8000,	0	2217	8160

โทรสาร	 :	 0	2217	8312

Contact Center	 :	 1770

หมายเหตุ		 1)		ผู ้ถือหุ ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ ้นบุริมสิทธิเป็นหุ ้นสามัญได้ ในอัตรา	 1	 :	 1	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 และสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่	 15	 

	 	 ของเดือนกุมภาพันธ์	พฤษภาคม	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของทุกปี

	 2)		ผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	 และสิทธิอื่น	 ๆ	 

	 	 เช่นเดียวกัน	โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1	หุ้น	:	1	เสียง

	 3)		จ�านวนหุน้สามญัทีแ่สดงข้างต้นเป็นจ�านวนหุน้รวมทีบ่รษิทัฯ	ซือ้หุน้คนืรวมจ�านวน	112,700,000	หุน้	(ตามโครงการซือ้หุน้คนื	เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	2555	 

	 	 ถึงวันที่	10	มิถุนายน	2556	จ�านวนหุ้น	71,350,000	หุ้น	และวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558	ถึงวันที่	9	สิงหาคม	2558	จ�านวน	41,350,000	หุ้น)

ข้อมูลทั่วไป
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การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯ	 มีการลงทุนในบริษัทอื่น	 โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	 10	 ขึ้นไป	 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 

ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนที่เรียกชำาระแล้ว 

(บาท)

จำานวนหุ้นที่ออก

จำาหน่าย (หุ้น)

จำานวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์	 สามัญ	 99,136,649,030	 60,648,621,700	 6,064,862,170	 3,090,699,234	 50.96

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร		0	2217	8333

บริษัทบริหารสินทรัพย์  บริหาร	 สามัญ	 700,000,010	 700,000,010	 70,000,001	 69,999,995	 100.00

เอ็น เอฟ เอส จำากัด สินทรัพย์

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ช้ัน	17		 ด้อยคุณภาพ

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		 ของสถาบัน

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 การเงิน

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร		0	2217	8289	

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด บริหาร	 สามัญ	 143,000,010	 143,000,010	 14,300,001	 11,931,919	 83.44

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ช้ัน	17		 สินทรัพย์

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		 ด้อยคุณภาพ

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 ของสถาบัน

โทรศัพท์	0	2217	8000	 การเงิน

โทรสาร	 0	2611	9494	 	

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย ประกันชีวิต	 สามัญ	 1,000,000,000	 700,000,000	 70,000,000	 35,699,997	 51.00

จำากัด (มหาชน)

231	อาคารเอสซีไอ	ไลฟ์	

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2252	5070

โทรสาร	 0	2252	7155

 

บริษัท กรุงเทพเคหะ จำากัด	 อยู่ระหว่าง	 สามัญ	 15,000,000	 15,000,000	 1,000,000	 998,679	 99.87

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ช้ัน	10		 ด�าเนินการ

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		 ช�าระบัญชี

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000	

 

บริษัท เอช ที อาร์ จำากัด ให้เช่า	 สามัญ	 500,000,000	 500,000,000	 50,000,000	 5,000,000	 10.00

32/46	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร์		 ให้บริการ-

ชั้น	18	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)		 อาคารส�านักงาน

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		 รับจ้างบริหาร

กรุงเทพมหานคร	10110

โทรศัพท์	0	2259	8911-6

โทรสาร	 0	2259	8919

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ		 ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

หลักทรัพย์ : หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

นายทะเบียนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ : บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	

	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 โทรศัพท์	 0	2009	9000

	 	 โทรสาร	 0	2009	9991

	 	 Call	Center	0	2009	9999

	 	 เว็บไซต์	:	 www.set.or.th/tsd

 

หลักทรัพย์หุ้นกู้	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2555

	 			 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2565	(“TCAP22NA”)

	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556

	 		 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2566	(“TCAP238A”)

	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556

	 			 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2568	(“TCAP258A”)

	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2556

	 			 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2566	(“TCAP23OA”)

	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	3/2556

	 			 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561	(“TCAP18NA”)

	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	3/2556

	 			 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563	(“TCAP20NA”)

	 :		 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2557

	 			 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2558	(“TCAP15NA”)

	 :	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2558

	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2559	(“TCAP161A”)

	 :	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	2/2558

	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2559	(“TCAP165A”)

	 :	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	3/2558

	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2560	(“TCAP179A”)

	 :	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	4/2558

	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561	(“TCAP181A”)

นายทะเบียนหุ้นกู้	 :	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 เลขที่	1101	อาคารเพชรบุรี	ชั้น	2	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

	 	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 โทรศัพท์	 0	2208	5000	ต่อ	4519

	 	 โทรสาร	 0	2651	7899

	 	 เว็บไซต์	:	 www.thanachartbank.co.th	

สำานักงานผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		

	 	 เลขที่	193/136-137	อาคารเลครัชดา	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก

	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 โทรศัพท์	 0	2264	9090

	 	 โทรสาร	 0	2264	0789	-	90

	 	 เว็บไซต์	:	 www.ey.com

รายชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นางสาวรัตนา	จาละ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :		 ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำา : 		 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 ธนาคารออมสิน
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บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	16	-	17

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8312

ทะเบียนเลขที่	0107536000510

เว็บไซต์	 :	www.thanachart.co.th

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8289

ทะเบียนเลขที่	0105540086022

เว็บไซต์	 :	ไม่มี								

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2611	9494

ทะเบียนเลขที่	0105540093282

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน)

เลขที่	231	อาคารเอสซีไอ	ไลฟ์	

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2252	5070

โทรสาร	 0	2252	7155

ทะเบียนเลขที่	0107555000481

เว็บไซต์	 :	www.scilife.co.th	

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000	

โทรสาร	 0	2217	8333

ทะเบียนเลขที่	0107536001401

เว็บไซต์	 :	www.thanachartbank.co.th	

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	14,	18	และ	19	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8888

โทรสาร	 0	2217	9642

ทะเบียนเลขที่	0107547000591

เว็บไซต์	 :	www.tnsitrade.com								

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

เลขที่	231	อาคารเอสซีไอ	ไลฟ์	ชั้น	5	-	7

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2126	8300	

โทรสาร	 0	2126	8398

ทะเบียนเลขที่	0105535049696

เว็บไซต์	 :	www.thanachartfund.com	

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)

เลขที่	999/1	เดอะไนน์ทาวเวอร์	

ถนนพระราม	9	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2308	9300

โทรสาร	 0	2308	9333

ทะเบียนเลขที่	0107555000473

เว็บไซต์	 :	www.thanachartinsurance.co.th
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

เลขที่	1101	อาคารเพชรบุรี	ชั้น	9	

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงมักกะสัน	

เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	0	2208	6662

โทรสาร	 0	2253	6130

ทะเบียนเลขที่	0105554031624

เว็บไซต์	 :	www.thanachartnpa.com

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

เลขที่	77/35-36	อาคารสินสาธรทาวเวอร์	ชั้น	11	UP

ถนนกรุงธนบุรี	แขวงคลองต้นไทร	เขตคลองสาน

กรุงเทพมหานคร	10600

โทรศัพท์	0	2431	9000

โทรสาร	 0	2431	9095

ทะเบียนเลขที่	0107545000209

เว็บไซต์	 :	www.ratchthani.com						

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	9

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8098

ทะเบียนเลขที่	0105538045861

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

        

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	9	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8098

ทะเบียนเลขที่	0105532078407

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำากัด

เลขที่	999/3,	999/4	อาคารเดอะไนน์	ตึก	D,	E,	F	ชั้น	4

ถนนพระราม	9	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2685	0200,	0	2685	0300

โทรสาร	 0	2716	7901,	0	2716	7902

ทะเบียนเลขที่	0105540075314

เว็บไซต์	 :	ไม่มี						

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

เลขที่	2	อาคารส�านักงานธนชาต	สวนมะลิ	ชั้น	2

ถนนเฉลิมเขตร์	4	แขวงวัดเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท์	0	2220	2222

โทรสาร	 0	2220	2522

ทะเบียนเลขที่	0105533119077

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

        

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

เลขที่	2	อาคารสวนมะลิ	ชั้น	M	

ถนนเฉลิมเขตร์	4	แขวงวัดเทพศิรินทร์	

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท์	0	2220	2171

โทรสาร	 0	2220	2300

ทะเบียนเลขที่	0105550042966

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

         

บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำากัด

เลขที่	1091/230	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	

แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	

กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	0	2208	5060,	0	2208	5031

โทรสาร	 0	2253	4748

ทะเบียนเลขที่	0105534009895

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				
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 1.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 162,004,799	 -	 162,004,799	 12.678

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 129,914,400	 -	 129,914,400	 10.167

	 3.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 112,700,000	 -	 112,700,000	 8.820

	 4.	 CHASE	NOMINEES	LIMITED			 62,618,729	 -	 62,618,729	 4.900

	 5.	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED		 46,779,921	 -	 46,779,921	 3.661

	 6.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY		 26,948,439	 -	 26,948,439	 2.109

	 7.	 กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	 26,673,300	 -	 26,673,300	 2.087

	 8.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC		 25,268,700	 -	 25,268,700	 1.977

	 9.	 นางสาวอตินุช	ตันติวิท	 18,254,972	 -	 18,254,972	 1.429

	 10.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 13,780,400	 -	 13,780,400	 1.078

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 652,872,767	 13,276	 652,886,043	 51.093

	 	 จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว	 1,277,816,427	 13,276	 1,277,829,703	 100.00

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย	 942,632,308	 13,216	 942,645,524	 73.769

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว	 335,184,119	 60	 335,184,179	 26.231

 1.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 474,249,530	 25.142

	 2.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 188,562,090	 9.996

	 3.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 178,331,000	 9.454

	 4.	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 76,842,000	 4.074

	 5.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 75,603,000	 4.008

	 6.	 นายยงศักดิ์	คณาธนะวนิชย์	 	 	 48,264,000	 2.559

	 7.	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED	-	THE	NORTHERN	TRUST	COMPANY		 	 43,188,944	 2.290

	 	 RE	IEDP	AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	10	PERCENT	ACCOUNT

	 8.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 	 	 42,176,451	 2.236

	 9.	 กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	 	 	 40,072,000	 2.124

	 10.	 DBS	BANK	LTD	 	 	 36,170,000	 1.918

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ		 	 	 682,831,985	 36.200

  จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว	 	 	 1,886,291,000	 100.000

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย	 	 	 1,632,571,717	 86.549

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว	 	 	 253,719,283	 13.451

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

จำานวน

หุ้นสามัญ

จำานวน 

หุ้นบุริมสิทธิ

จำานวน 

หุ้นรวม

จำานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ที่มำ :		 รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	6	ตุลาคม	2558	(ณ	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด)	

	 ซึ่งจัดท�าโดย	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

หมำยเหต	ุ 1)	 ผูถ้อืหุน้ล�าดบัที	่2	(บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จ�ากดั	(มหาชน))	ประกอบธรุกจิศนูย์การค้าและอสงัหารมิทรพัย์	โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้	10	รายแรก	ณ	วนัที	่22	ตลุาคม	2558	 

	 	 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด)	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ	และหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด	10	รายแรก

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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  ทั้งนี้	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	Primacy	Elegance	Investments	Limited	ถือหุ้นบริษัทฯ	จ�านวน	133,314,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.433 

	 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	(เป็นกรณทีีไ่ด้รบัอนญุาตให้ถอืหุน้หรอืมไีว้	ซึง่หุน้ของบรษิทัฯ	เกนิร้อยละ	10	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด)

	 2)		ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	3	(บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน))	เป็นหุ้นที่ได้มาจากโครงการซื้อหุ้นคืน	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2555	ถึงวันที่	10	มิถุนายน	2556	 

	 	 และวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558	ถึงวันที่	9	สิงหาคม	2558

	 3)	 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	4	-	6,	8	และ	10	เป็น	Nominees	Accounts	ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำาคัญ

 

	 -	ไม่มี	-

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต

	 1.	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด	10	รายแรก	มีดังนี้

	 2.	 กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของธนาคารธนชาต 

อย่างมีนัยส�าคัญ	ได้แก่	บริษัทฯ	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	50.961	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	และ	Scotia	Netherlands	Holdings	B.V.	

ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	48.999	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนด

นโยบายการจัดการ	หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

	 1.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 3,090,699,234	 50.961

	 2.		 Scotia	Netherlands	Holdings	B.V.	 2,971,739,163	 48.999

	 3.		 นายถุงเงิน	 พุ่มเงิน	 460,309	 0.008

	 4.	 นางสาวกิตติมา	 โตเลี้ยง	 173,278	 0.003

	 5.		 นายสถิตย์	 มุจลินทังกูร	 121,360	 0.002

	 6.		 นางสาวเพียงใจ	 หาญพาณิชย์	 96,665	 0.002

	 7.		 นายกอบชัย		 จิราธิวัฒน์	 84,809	 0.001

	 8.		 นายฐณะวัฒน์	 เจริญธรรศนนท์	 70,000	 0.001

	 9.		 นายพินิต	 เหล่าสุนทร	 69,926	 0.001

	 10.		 นายสมยศ	 จิตติพลังศรี		 60,000	 0.001

							 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	การทุนไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 

	 		 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 1,287,426	 0.021

  จ�ำนวนหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว	 6,064,862,170	 100.000

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย	 3,093,079,707	 51.000

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว	 2,971,782,463	 49.000

ที่มำ :	 รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ณ	 วันที่	 4	 มกราคม	 2559	 (ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด)	 ซึ่งจัดท�าโดย	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

หมำยเหต	ุ	 1)		ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	1	(บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน))	ประกอบธุรกิจลงทุน	(Holding	Company)	โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ	ดังนี้	

	 	 1)		 การลงทุนและให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	และ	 2)	 การลงทุนในบริษัทอื่นใด	 อันมีผลท�าให้บริษัทโฮลดิ้งมีอ�านาจควบคุม 

	 	 ในบริษัทนั้น	จะต้องเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุนและต้องได้รับอนุญาตจาก	ธปท.

	 2)	 	ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	 2	 (Scotia	Netherlands	Holdings	B.V.)	 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์	 โดย	ธปท.	อนุญาตให้สโกเทียแบงก ์

	 	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	 โดยถือหุ้นร้อยละ	 48.999	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคารธนชาต 

	 	 ผ่าน	Scotia	Netherlands	Holdings	B.V.	เมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2554
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

 

	 บริษัทฯ	และสโกเทียแบงก์	ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในสัญญา	Shareholders’	Agreement	โดยมีข้อตกลงส�าคัญ	คือ	การส่งผู้แทน 

เข้าร่วมบริหารและจัดการในระดับกรรมการและผู้บริหารธนาคารธนชาต	 รวมถึงกรรมการบริษัทย่อยที่ส�าคัญ	 นอกจากนี้	 การลงมติของ 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต	และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่งทีส่�าคญั	จะเป็นไปตามทีป่รากฏในข้อบงัคบัของธนาคารธนชาต	โดยข้อตกลงดงักล่าว

เป็นไปเพื่อการบริหารจัดการธนาคารธนชาตให้บรรลุเป้าหมายของผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

	 -	ไม่มี	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 รวมถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทุน	โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป็นครั้งคราวได้	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายแก่บริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ไม่ได้ก�าหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทฯ	 ไว้แต่อย่างใด	 โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ 

บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อย	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยมีก�าไร	 โดยบริษัทย่อยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจาก 

การด�าเนนิธรุกจิ	ความเพยีงพอของเงนิกองทนุในการรองรบัธรุกจิของบรษิทัย่อย	รวมถงึเงนิส�ารองตามกฎหมาย	โดยขึน้อยูก่บัธรุกจิแต่ละบรษิทัย่อย 

ทั้งนี้	 บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัทฯ	 ได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	 

และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

	 ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	 1.37	 1.77	 2.24	 1.28	 2.21

	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 1.60	 1.60	 1.40	 1.20	 1.20

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ		 116.81	 88.53	 62.57	 93.78	 54.42

	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	

	 อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนนิงาน	 37.70	 20.91	 32.47	 30.65	 27.19

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(งบการเงินรวม)	(ร้อยละ)

ปี 2556ปี 2557 ปี 2555 ปี 2553ปี 2554

หมำยเหต	ุ เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2558	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประจ�าปี	2558	ในอัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.70	บาท	

ผลการดำาเนินงาน
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	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยปัจจบุนัมกีรรมการจ�านวน	3	คน	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ	

2	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	มีรายนาม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย		 ประธานกรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 กรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 อย่างเต็มที ่

ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	 ภายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 

ประกาศก�าหนด	เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ	ดังนี้

	 •	 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย	 เหมาะสมตามกฎหมาย 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ	 เสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการมีจ�านวนและโครงสร้าง	 ตลอดจนคุณสมบัติ	 ความรู้ 

ความช�านาญที่เหมาะสมในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	

	 •	 การก�าหนดค่าตอบแทน	 และการทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมได ้

และอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	 รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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	 โดยในปี	2558	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	เพื่อด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน	ดร.วิรไท	สันติประภพ

	 2.	 พิจารณาทบทวนผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 3.	 พิจารณาการจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการจากผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2557

	 4.	 ประเมินผลงานประจ�าปี	2557	และพิจารณาปรับเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง		

	 	 (ตั้งแต่	EVP	ขึ้นไป)

	 5.	 พิจารณาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ	 และการเสนอวาระการประชุมสามัญ 

	 	 ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2559

	 6.	 พิจารณาการต่อสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 7.	 พิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ	และผู้บริหารประจ�าปี

	 8.	 พิจารณาทบทวนองค์ประกอบความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ	(Board	Skill	Matrix)

	 9.	 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2558

	 โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไว้ ในรายงาน 

ประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

         

     (นายธีรพจน์ วัชราภัย)

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการ	 จ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 

การเงิน	และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมีนางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานตรวจสอบ	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ	

ก.ล.ต.	ประกาศของ	ตลท.	และ	ธปท.	ซึ่งได้ระบุไว้ ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด

	 ในรอบปี	2558	ทีผ่่านมา	คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ	ผูบ้รหิารระดบัสงูจากกลุม่งานทีเ่กีย่วข้อง	และ

ผู้สอบบัญชีตามก�าหนดวาระ	รวม	16	ครั้ง	เป็นการประชุมในวาระปกติ	12	ครั้ง	และวาระพิเศษ	4	ครั้ง	เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปดังนี้

	 •	 รายงานทางการเงิน

	 	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 งบการเงินประจ�าปี	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญช ี

และผูบ้รหิารฝ่ายบญัชขีองบรษิทัฯ	เพือ่ให้มัน่ใจว่า	งบการเงนิจดัท�าขึน้ตามมาตรฐาน	การรายงานทางการเงนิ	มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ 

ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชี	 และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชี	 

โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

	 •	 การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน

	 	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ที่เพียงพอ	มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส	และมีการพิจารณาอย่างอิสระ	โดยให้ความคุ้มครองกับผู้ ให้ข้อมูล	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับ 

ความเสียหายเดือดร้อน	 และให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา	 มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน	 ในการวางแผนการตรวจสอบ	 และอนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 พิจารณาความเพียงพอ	 ความเหมาะสมของบุคลากร	 และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 

โดยมกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทกุไตรมาส	รวมถงึประเมนิความรูค้วามสามารถของเจ้าหน้าที	่เพือ่พฒันาความรูแ้ละประสทิธภิาพ 

ในการตรวจสอบ	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของ	ธปท.	และผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

	 •	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ของทางการ	 เช่น	 ก.ล.ต.	 ตลท.	 และ	 ธปท.	 เป็นต้น	 

และรับทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยมีการก�ากับให้มีการปรับปรุง	แก้ไข	และ

ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

	 •	 การบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 ทั้งนี้	 เพราะตระหนักดีว่า	 การเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 

ด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	โดยได้มีการประชุมร่วมกับ 

ผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยง	 รับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 

มีการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 •	 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และอนมุตักิารปรบัปรงุกฎบตัรของส�านกัตรวจสอบ 

เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม	 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม	 ซึ่งผลจากการประเมินพบว่า	 

กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติตามที่ได้ก�าหนดไว้ ในกฎบัตร	และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี	อันมีส่วนช่วยเสริมสร้าง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

	 •	 ผู้สอบบัญชี

	 	 ให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 ความเป็นอิสระ	 

คุณภาพงานที่ผ่านมา	 และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ	 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี

	 •	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล	 ความโปร่งใส	 

และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงาน	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ	 และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	 เพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ	โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	และความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายงานทางการเงินจัดท�าอย่างถูกต้อง	 และมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ	ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในมคีวามเหมาะสม	และมปีระสทิธภิาพ	มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ	

มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการอย่างเคร่งครัด	 ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติหน้าที่	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ	 รวมถึง 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

             

        

                                                                 (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ)

																																																																	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	รวมถงึข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า	 รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 เพื่อสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้อง	 โปร่งใส	 อันเป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง	 และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 

เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตมุผีลว่าข้อมลูทางการเงนิมคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	โดยมกีารป้องกนั 

ความเสี่ยงอย่างเพียงพอในทุกด้าน	ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	

	 ในการนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด	 และมีความรู้ 

ความสามารถทางการเงินและบัญชี	เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี	และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	และ

สอบทานระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายใน	ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนี	้ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่แสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีแล้ว	

	 งบการเงนิเฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้รบัการตรวจสอบ	โดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจากบรษิทั	ส�านกังาน	

อวีาย	จ�ากดั	ทีเ่ป็นอสิระในการตรวจสอบ	ทางคณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุข้อมลู	และเอกสารต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญช	ี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ ให้ความเห็นงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ซึ่งความเห็นของผู้สอบบัญชีปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี	ที่แสดงไว้ ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม	 และสามารถสร้าง 

ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลได้ว่างบการเงนิเฉพาะกจิการ	และงบการเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ส�าหรบัปีสิน้สดุ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558 

มีความน่าเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		

 

 (นายบันเทิง ตันติวิท) (นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



181บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงินรวม	 

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงนิสดรวมส�าหรบัปีสิน้สดุ 

วันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	 ๆ	 และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็น	เพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็

จริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได ้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญช	ี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคญัของงบการเงนิไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว	ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายใน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 

แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	 รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันของบริษัท	ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน			

รัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3734

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	23	กุมภาพันธ์	2559



182 รายงานประจําป 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

   ( ) 

  31  2558
 ( : )

2558 2557 2558 2557

13,337,367         16,605,432         -                         -                         
7 58,138,243         66,037,890         24,515                21,076                
8 5,446,810           4,389,463           -                         -                         
9 184,561,830       162,318,264       2,711,809           6,039,651           
10 2,352,901           2,416,988           33,888,940         31,435,390         

 11
   765,167,097       811,443,114       1,165,322           541,675              
   666,969              787,822              1                         12                       
   765,834,066       812,230,936       1,165,323           541,687              
   : (50,539,098)        (55,786,980)        (2,619)                 (2,712)                 
          12 (26,240,283)        (28,347,084)        (90,455)               (149,939)             
          13 (4,080)                 (103,222)             -                         -                         

689,050,605       727,993,650       1,072,249           389,036              
9,944                  48,217                -                         -                         

15 6,333,674           8,930,622           752,634              885,924              
 16 8,046,760           7,981,567           35,331                43,390                

17 3,010,856           3,426,976           1,084                  2,081                  
18 17,207,128         16,968,935         -                         -                         
19 1,174,867           1,167,662           54,751                61,000                
20 912,328              1,804,740           -                         -                         
21 1,094,012           1,111,511           682,250              76,886                
22 6,903,518           4,428,454           94,576                97,370                

997,580,843       1,025,630,371    39,318,139         39,051,804         



183บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

   ( ) 
 ( )

  31  2558
 ( : )

2558 2557 2558 2557

23 669,454,481       696,948,507       -                         -                         
 24 85,600,192         80,138,910         -                         5                         

2,201,580           1,655,381           -                         -                         
8 6,757,528           5,200,037           -                         -                         
25 84,928,883         98,417,715         13,700,000         12,200,000         

9,944                  48,217                -                         -                         
26 3,350,858           2,850,552           48,755                46,406                
19 1,023,679           1,825,834           -                         -                         
27 3,064,362           4,069,972           103,070              95,161                

/ 28 14,594,566         14,610,121         -                         -                         
29 15,271,660         15,589,508         99,536                91,130                

886,257,733       921,354,754       13,951,361         12,432,702         



184 รายงานประจําป 2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

   ( ) 
 ( )

  31  2558
 ( : )

2558 2557 2558 2557

30
    
       13,276   10 133                     133                     133                     133                     
       1,277,816,427   10 12,778,164         12,778,164         12,778,164         12,778,164         

12,778,297         12,778,297         12,778,297         12,778,297         
2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           

165,742              165,742              165,742              165,742              
31 1,920,203           2,516,445           461,190              486,802              

    - 32 1,277,830           1,277,830           1,277,830           1,277,830           
                      - 4,798,369           3,398,455           4,798,369           3,398,455           
    34,466,039         32,549,037         8,618,074           9,844,786           

:  - 30 (4,798,369)          (3,398,455)          (4,798,369)          (3,398,455)          
52,673,756         51,352,996         25,366,778         26,619,102         
58,649,354         52,922,621         -                         -                         

111,323,110       104,275,617       25,366,778         26,619,102         
997,580,843       1,025,630,371    39,318,139         39,051,804         



185บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   ( ) 

 31  2558
( :  )

2558 2557 2558 2557

35 48,639,855    52,940,248    293,444         502,851         
36 (20,909,612)   (25,475,248)   (599,215)        (947,669)        

27,730,243    27,465,000    (305,771)        (444,818)        
8,175,226      8,688,130      347                581                

(2,710,335)     (2,768,395)     (684)               (699)               
37 5,464,891      5,919,735      (337)               (118)               

   38 741,854         1,302,276      636                10,698           
39 1,956,373      1,098,385      63,559           239,243         
10.6 272,387         264,442         -                     -                     

 ( ) 310,015         178,543         (19,725)          (200,023)        
/ 6,723,064      6,448,279      -                     -                     

359,280         350,052         2,679,512      2,096,967      
 1,326,298      1,619,005      63,589           149,113         

44,884,405    44,645,717    2,481,463      1,851,062      
/ (4,679,726)     (4,737,358)     -                     -                     

40,204,679    39,908,359    2,481,463      1,851,062      
  

11,151,449    10,959,604    122,368         134,490         
40 78,413           75,322           31,667           31,590           

 2,999,920      2,957,959      29,377           28,822           
864,128         867,300         1,589             1,099             

5,225,042      4,970,172      65,838           66,509           
 20,318,952    19,830,357    250,839         262,510         

  ( ) 41 8,600,150      7,083,955      24,076           (29,767)          
11,285,577    12,994,047    2,206,548      1,618,319      

19.2 (225,099)        (2,557,837)     (12,725)          34,296           
11,060,478    10,436,210    2,193,823      1,652,615      



186 รายงานประจําป 2558

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

   ( ) 
 ( )

 31  2558
( :  )

2558 2557 2558 2557
42

 ( ) (1,317,443)     1,781,449      (32,015) 145,995
 ( )  (42,178)          10,992           -                     -                     

 ( ) 261,522         (356,254)        6,403             (29,199)          
(1,098,099)     1,436,187      (25,612)          116,796         

    (215,871)        -                     (359)               -                     
 ( ) 41,749           -                     72                  -                     

(174,122)        -                     (287)               -                     
 ( ) (1,272,221)     1,436,187      (25,899)          116,796         

9,788,257      11,872,397    2,167,924      1,769,411      

5,436,577      5,120,204      2,193,823      1,652,615      
5,623,901      5,316,006      -                     -                     

11,060,478    10,436,210    2,193,823      1,652,615      

4,751,640      5,913,574      2,167,924      1,769,411      
5,036,617      5,958,823      -                     -                     
9,788,257      11,872,397    2,167,924      1,769,411      

43
 ( ) 4.61               4.24               1.86               1.37               

 ( ) 4.61               4.24               1.86               1.37               



187
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

   ( ) 

 31  2558
( : )

 
( ) 

 

   1  2557 133               12,778,164   2,065,645    165,742       775,814       226,460              714,616              6,185               1,277,830     3,398,455     29,358,306     (3,398,455)    48,070,531   95,439,426      
 (  34) -                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    (1,930,367)     -                    -                   (1,930,367)       

   -                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    894                 -                    -                   894                  
-                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    -                     -                    (1,106,733)   (1,106,733)       
-                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    5,120,204       -                    5,316,006     10,436,210      

 -                   -                   -                  -                  -                  -                          785,340              8,030               -                    -                    -                     -                    642,817        1,436,187        
   31  2557 133               12,778,164   2,065,645    165,742       775,814       226,460              1,499,956           14,215             1,277,830     3,398,455     32,549,037     (3,398,455)    52,922,621   104,275,617    

   1  2558 133               12,778,164   2,065,645    165,742       775,814       226,460              1,499,956           14,215             1,277,830     3,398,455     32,549,037     (3,398,455)    52,922,621   104,275,617    

    (  3) -                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    (10,632)          -                    (10,232)        (20,864)            
 (  34) -                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    (2,021,570)     -                    -                   (2,021,570)       

   -                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    1,236              -                    -                   1,236               
-                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    -                     -                    700,348        700,348           

 (  30) -                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    -                     (1,399,914)    -                   (1,399,914)       
-                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    1,399,914     (1,399,914)     -                    -                   -                       
-                   -                   -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                    5,436,577       -                    5,623,901     11,060,478      

 ( )  -                   -                   -                  -                  -                  -                          (566,739)             (29,503)           -                    -                    (88,695)          -                    (587,284)      (1,272,221)       
   31  2558 133               12,778,164   2,065,645    165,742       775,814       226,460              933,217              (15,288)           1,277,830     4,798,369     34,466,039     (4,798,369)    58,649,354   111,323,110    



188
รายงานประจําป 2558

   ( ) 
 ( )

 31  2558
( : )

 -

 

   1  2557 133                 12,778,164     2,065,645         165,742            370,006                 1,277,830         3,398,455         10,121,644       (3,398,455)        26,779,164       
 (  34) -                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        (1,930,367)        -                        (1,930,367)        

-                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        894                    -                        894                    
-                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        1,652,615         -                        1,652,615         
-                      -                      -                        -                        116,796                 -                        -                        -                        -                        116,796            

   31  2557 133                 12,778,164     2,065,645         165,742            486,802                 1,277,830         3,398,455         9,844,786         (3,398,455)        26,619,102       

   1  2558 133                 12,778,164     2,065,645         165,742            486,802                 1,277,830         3,398,455         9,844,786         (3,398,455)        26,619,102       
 (  34) -                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        (2,021,570)        -                        (2,021,570)        

-                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        1,236                 -                        1,236                 
 (  30) -                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        -                        (1,399,914)        (1,399,914)        

-                      -                      -                        -                        -                             -                        1,399,914         (1,399,914)        -                        -                        
-                      -                      -                        -                        -                             -                        -                        2,193,823         -                        2,193,823         

 ( ) -                      -                      -                        -                        (25,612)                  -                        -                        (287)                  -                        (25,899)             
   31  2558 133                 12,778,164     2,065,645         165,742            461,190                 1,277,830         4,798,369         8,618,074         (4,798,369)        25,366,778       
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งบกระแสเงินสด

   ( ) 

 31  2558
( : )

2558 2557 2558 2557

11,285,577    12,994,047    2,206,548      1,618,319      

    ( ) 
   (272,387)        (264,442)        -                     -                     
   1,496,885      1,447,431      23,012           22,235           
      ( ) 8,600,150      7,083,955      24,076           (29,767)          
   996,470         328,936         1,990             6,211             
    272,946         260,441         54,438           225,879         
   /  ( ) (26,683)          (107,511)        (533)               24                  
    ( ) /
      71,805           (528,696)        (10,576)          14                  
   (1,557,526)     (84,656)          -                     -                     
   / (228,445)        (243,298)        (1,234)            (97,828)          
    ( ) (10,989)          10,294           88                  (2)                   
   -                     (72,413)          -                     (72,413)          
    ( ) (47,293)          (83,179)          5,019             (5,032)            

20,580,510    20,740,909    2,302,828      1,667,640      
    (27,730,243)   (27,465,000)   305,771         444,818         
   (359,280)        (350,052)        (2,679,512)     (2,096,967)     
   44,905,940    48,929,744    67,330           113,153         
   (18,024,481)   (21,040,229)   (181)               (52)                 
   -                     75,357           -                     75,357           
   (1,776,522)     (2,939,628)     (6,962)            (9,302)            

    ( ) 17,595,924    17,951,101    (10,726)          194,647         
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

   ( ) 
 ( )

 31  2558
( : )

2558 2557 2558 2557
 ( )

 ( ) 
     7,893,550      4,161,754      (3,439)            3,511,599      
   906,728         (335,954)        -                     -                     
   3,685,800      (2,598,791)     600                1,600             
   25,566,797    17,755,585    (682,155)        (283,076)        
   8,724,933      8,404,765      81,053           150,461         
   892,413         (159,073)        -                     -                     
   (2,603,736)     1,517,662      (9,326)            11,074           

 ( )
   (27,494,026)   (18,982,639)   -                     -                     
     5,262,160      (1,093,538)     (5)                   (8)                   
   546,199         (1,563,285)     -                     -                     
   (1,129,263)     (603,470)        -                     -                     
   552,817         52,977           -                     -                     
   / (15,555)          (408,932)        -                     -                     
   (231,914)        (579,629)        8,466             (30,450)          

 ( ) 40,152,827    23,518,533    (615,532)        3,555,847      

 ( ) (26,571,406)   (9,436,816)     3,282,267      5,171,354      
-                     -                     (2,809,727)     (482,119)        

 3,761,892      4,238,930      299,104         410,530         
584,496         575,333         1,999,558      2,096,967      

/ -                     -                     355,210         689,462         
 / (1,061,077)     (1,107,995)     (2,650)            (8,200)            

/ 26,757           19,403           1,531             2                    
 ( ) (23,259,338)   (5,711,145)     3,125,293      7,877,996      
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

   ( ) 
 ( )

 31  2558
( : )

2558 2557 2558 2557

63,582,824    97,095,899    2,000,000      500,000         
(77,071,655)   (107,968,630) (500,000)        (9,000,000)     
(3,967,967)     (4,879,116)     (589,513)        (1,004,370)     

  2,702,246      - - -

  (362)               (71,494)          -                     -                     
(2,020,334)     (1,929,473)     (2,020,334)     (1,929,473)     
(1,399,914)     -                     (1,399,914)     -                     
(1,986,392)     (1,389,251)     -                     -                     

(20,161,554)   (19,142,065)   (2,509,761)     (11,433,843)   
(3,268,065)     (1,334,677)     -                     -                     

  16,605,432    17,940,109    -                     -                     
  13,337,367    16,605,432    -                     -                     

    
      6,389,979      8,556,142      -                     30                  
   -                     -                     2,200             7,320             
   / 7,850,780      7,639,812      -                     11,260           
   155,815         100,342         61                  121                
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

1. ขอมูลทั่วไป   

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย และ

ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทใหญของ

กลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่อยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯต้ังอยูเลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร 

ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  

บริษัทยอยทั้งหมดจัดต้ังเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน

ประเทศไทย โดยดําเนินธุรกิจหลักทางดานธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ธุรกิจ

หลักทรัพย ธุรกิจใหเชาสินทรัพยแบบลีสซิ่งและเชาซื้อ ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ       

การจัดการกองทุน และอื่น ๆ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 และอางอิงตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการใน

งบการเงินไดทําข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง  การจัดทําและการประกาศ       

งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน  ลงวันที่       

4 ธันวาคม 2558  

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) 

ดังตอไปนี้

ประเภทธุรกิจ

อัตรารอยละของการ           

ถือหุนโดยบริษัทฯ

อัตรารอยละของการ           

ถือหุนโดยบริษัทยอย

2558 2557 2558 2557

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยตรง

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย 50.96 50.96 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพ

100.00 100.00 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด บริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพ

83.44 83.44 - -

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 อยูระหวางชําระบัญชี 99.80 99.80 0.06 0.06

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ประกันชีวิต 51.00 53.50 - -

บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนโดยออม

บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน)                                     ชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว - - - 99.98

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักทรัพย - - 100.00 100.00

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัย - - 100.00 100.00

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด จัดการลงทุน - - 75.00 75.00

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จํากัด นายหนาประกันวินาศภัย - - 100.00 100.00

บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จํากัด ธรุกิจเชาซื้อ - - 100.00 100.00

บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด บริการ - - 100.00 100.00

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด

ใหบริการฝกอบรม - - 100.00 100.00

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด บริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพ

- - 100.00 100.00

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจเชาซื้อและลิสซิ่ง - - 65.18 65.18

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จํากัด ธรุกิจลิสซ่ิง - - 100.00 100.00

บริษัท สคิบ เซอรวิส จํากัด บริการ - - 100.00 100.00
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ข) มูลคาสินทรัพยรวมและรายไดจากการดําเนินงานสุทธิของบริษัทยอยท่ีมีสาระสําคัญซึ่งรวมอยูใน          

งบการเงินรวม ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป               

หลังหักรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญมีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากการดําเนินงาน

สินทรัพยรวม สุทธิสําหรับป

2558 2557 2558 2557

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 929,037 954,801 31,973 31,752

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 10,491 10,762 (7) 325

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 10,676 10,331 3,097 2,813

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 7,139 7,412 1,640 1,784

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 4,295 8,179 492 594

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 28,848 27,050 1,724 1,626

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 1,604 1,776 124 162

ค) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี

สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได 

ง) บริษัทฯจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัทยอยทั้งหมดต้ังแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน

การควบคุมบริษัทยอย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนัน้

จ) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

เชนเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีที่ใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน บริษัทฯไดปรับปรุง

ผลกระทบแลว

ฉ) ยอดคงคางและรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยไดตัดออกจาก             

งบการเงินรวมน้ีแลว  เงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยไดตัดกับ             

สวนของเจาของของบริษัทยอยแลว

ช) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่

ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ             

สวนของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
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3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน  

ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) 

และฉบับใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น

เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง

ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน อยางไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถ

สรุปไดดังน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือก

รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุนหรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุน  

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงการรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการต ามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยในปปจจุบันจากการรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุนไปเปนรับรูทันทีในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและไดทําการปรับปรุงรายการของปปจจุบันแตไมไดปรับยอนหลังงบการเงินของปกอนที่แสดง

เปนขอมูลเปรียบเทียบ เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน

เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เร่ือง       

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาวา       

ผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับน้ีผูลงทุนจะถือวาผูลงทุนควบคุมกิจการท่ี 

เขาไปลงทุนได เมื่อผูลงทุนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และ

สามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาผูลงทุนจะ

มีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวาก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้

สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจควบคุมใน

กิจการที่เขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 

การเปลี่ยนแปลงหลักการน้ีไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 



196 รายงานประจําป 2558

  12    

  
                    

  

  13   

  
 

 
               

   1  2558 
 

 2558  21  

 

4.   

  
(  2558)                 

 1  2559 

  
(  2558)  

  4  
  

 



197บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

5.1 การรับรูรายได 

ก) ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ 

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชื่อรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตนที่คางชําระ รายไดตาม

สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินรับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (Effective interest method) 

บริษัทฯและบริษัทยอยหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑคงคางสําหรับเงินใหสินเชื่อท่ีผิดนัดชําระ   

เงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ และจะโอนกลับรายการ

ดอกเบ้ียคางรับที่เคยบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับหลัง

จากน้ันจะบันทึกตามเกณฑเงินสดจนกวาจะไดรับชําระหน้ีที่คางเกินกําหนดชําระดังกลาวแลว 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบ้ียสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหน้ีใหมตาม

เกณฑคงคาง โดยอิงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีลูกหนี้ตองจายชําระตามสัญญา ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับ

โครงสรางหน้ีที่อยูระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับโครงสรางหน้ีใหม ซึ่งจะ

รับรูเปนรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหน้ี

ติดตอกันไมนอยกวาสามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ รับซื้อหรือรับโอน โดยคํานวณหาอัตรา

ผลตอบแทนที่ใชกําหนดราคาทุนของลูกหนี้ทั้งกลุม (Yield) คูณดวยราคาตามบัญชีใหม (ราคาทุนที่ซื้อ) 

ของลูกหนี้คงเหลือสําหรับลูกหนี้ที่มีการจายชําระในระหวางป โดยจะรับรูเปนรายไดดอกเบ้ียใน

จํานวนท่ีไมสูงกวาจํานวนเงินท่ีไดรับชําระจากลูกหนี้ และภายหลังการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี

จะรับรูรายไดดอกเบ้ียจากลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับลูกหนี้ที่มี

การจายชําระในระหวางป 

ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในต๋ัวเงินหรือเงินใหสินเช่ือแลว ดอกเบ้ียหรือสวนลด

ดังกลาวจะบันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชีและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน

หรือระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อน้ันหรือตามสัดสวนของหนี้ที่ไดรับชําระ  

ดอกผลจากการใหเชาซื้อรับลวงหนาแสดงถึงสวนลดดอกเบ้ียที่ตัวแทนจําหนายรถยนตใหกับลูกคา          

ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดตามวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเชนเดียวกับดอกเบี้ยตามสัญญาเชาซื้อ 
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ข)     ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือ

เปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

ค) คานายหนา 

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันท่ีที่เกิดรายการ 

ง) ดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย 

ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหสินเช่ือโดยคํานวณจากยอดเงินตนที่คงคาง บริษัทยอยหยุด

รับรูรายไดตามเกณฑสิทธิสําหรับเงินใหสินเช่ือรายท่ีเขาเง่ือนไขตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)  

จ) กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธ 

กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย              

ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

ฉ) คาธรรมเนียมและบริการ 

คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง ทั้งน้ีในกรณีที่บริษัทฯและบริษัทยอยให

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองปนสวนสิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการ

ใหบริการดังกลาวในแตละคราวดวยมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมเปนรายไดรอตัดบัญชี ซึ่งบันทึก

เปนสวนหน่ึงของบัญชี “หนี้สินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายได

ในสวนของกําไรขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อลูกคามาใชสิทธิพิเศษดังกลาว และบริษัทฯ

และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันท่ีจะจัดหารางวัลน้ันแลว  

ช) รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต 

 สัญญาประกันภัย 

 เบี้ยประกันภัยรับประกอบดวยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยและเบ้ียประกันภัยตอรับ 

หักดวยมูลคาของกรมธรรมที่ยกเลิกและการสงคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงดวยสํารองเบ้ีย

ประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 
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 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเอาประกันภัยถือเปนรายไดตามวันท่ีที่มีผลบังคับใชในกรมธรรม

ประกันภัย ในกรณีที่กรมธรรมมีอายุการคุมครองเกิน 1 ปจะบันทึกรายไดเปนรายการรับลวงหนา 

และจะทยอยรับรูเปนรายไดตามอายุการใหความคุมครองเปนรายป 

เบี้ยประกันภัยตอรับถือเปนรายไดเมื่อไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการประกันภัยตอ

จากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ 

 สัญญาประกันชีวิต 

เบี้ยประกันชีวิตบันทึกเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับในกรมธรรมหลังจากหักเบ้ียประกันภัยตอและ

สงคืน และสําหรับกรมธรรมตออายุจะรับรูเปนรายไดเมื่อถึงกําหนดชําระเฉพาะเบ้ียประกันของ

กรมธรรมที่มีผลบังคับใชอยู ณ วันสิ้นป 

5.2 การรับรูคาใชจาย 

ก) ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบ้ียจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบ้ียไดคิดรวมอยูในต๋ัวเงินจายแลว 

ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ กันตลอด

อายุของต๋ัวเงินนั้น 

ข) คานายหนาและคาใชจายทางตรงจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน 

คาใชจายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงิน (เชน คานายหนา คาอากรแสตมป) 

จะปนสวนทยอยรับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง และแสดงหักจากรายไดดอกเบ้ียตลอดอายุของ

สัญญาเพ่ือใหสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสัญญา 

รายไดดอกเบ้ียจากการใหเชาซื้อ/เชาการเงินรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจาย

ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเมื่อเร่ิมแรก 

ค) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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5.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย

บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพย

ดังกลาวบันทกึในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะรับรูในสวนของกําไร

หรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯและบริษัทยอย           

ตัดบัญชีสวนเกิน/สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ซึ่งจํานวนท่ีตัดจําหนาย/รับรูนี้จะ

แสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปแสดงมูลคาตาม            

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ  สิ้นวันทําการ

สุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับดวยคาความเสี่ยงท่ี

เหมาะสมแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีมีอนุพันธแฝง ในกรณีที่ไมมีตลาดซ้ือขายคลองรองรับหรือไมสามารถหาราคา

ไดในตลาดซื้อขายคลอง จะใชแบบจําลองท่ีเปนไปตามทฤษฎี Black Scholes Model ซึ่งเปนทฤษฎีสากลท่ีใช

กันอยางแพรหลายในการประเมินมูลคายุติธรรม และรับรูกําไรขาดทุนจากการวัดมูลคาในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งน้ี การวัดมูลคาดังกลาวขางตนสอดคลองกับประกาศ ธปท.  

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรัพยเผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี             

ที่จะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทั่วไปในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหม

โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา

ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน            

จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่มีการจําหนายเงินลงทุนเพียง

บางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยท่ีใชในการคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ย            

ถวงนํ้าหนัก 
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5.4 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอนแสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) ผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในกรณีลูกหนี้ที่รับโอนไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยจะโอนเงินลงทุนใน

ลูกหนี้ดังกลาวไปเปนเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และแสดงตามมูลคายุติธรรม โดยอางอิงมูลคายุติธรรมจากยอด

คงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน ณ วันโอนหรือ ณ วันทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ี  

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนโดยใชวิธีการประเมิน

มูลคายุติธรรม โดยอางอิงจากมูลคาหลักประกัน 

5.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี       

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายในสวน

ของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้จะ

บันทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลวปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมตาม

อัตราสวนการลงทุน  

5.6 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบ้ียคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดงดวยยอด       

เงินตนรวมดอกเบ้ีย รายไดรอตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเช่ือท่ียังไมรับรูเปนรายไดแสดง

เปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินคงคางสุทธิจาก

ยอดคงเหลือของรายไดทางการเงินที่ยังไมถือเปนรายได ซึ่งแสดงสุทธิจากคานายหนาและคาใชจายทางตรงท่ี

เกดิข้ึนเมื่อเร่ิมแรกรอตัดบัญชี 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจ

สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงลูกหนี้เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่

ซื้อนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหน้ีธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อันไดแก เงินท่ี

นําไปวางเปนประกันกับเจาหน้ีหุนยืมหรือศูนยรับฝากหลักทรัพย และรวมถึงลูกหนี้อ่ืน เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย

ดวยเงินสดท่ีไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือ

ผอนชําระ และสําหรับลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสดแสดงไวภายใตรายการ “ลูกหนี้จากการซื้อขาย

หลักทรัพย” 
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5.7 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ก) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

ของเงินใหสินเชื่อตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดวยจํานวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวา

จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณในการ

พิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ตั้งเพ่ิม(ลด)บันทึกบัญชี

เปนคาใชจายในระหวางป 

สําหรับลูกหนี้เงินใหสินเชื่อ (ยกเวนลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนบุคคลของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจ

ธนาคาร) ที่จัดช้ันเปนหนี้ปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหน้ี) และจัดช้ันเปนหนี้กลาวถึงเปน

พิเศษ บริษัทฯและบริษัทยอยกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับ ของยอดหน้ีเงินตน              

คงคาง (ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ) หลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ บริษัทฯและบริษัทยอย

กันเงินสํารองในอัตรารอยละ 100 สําหรับสวนตางระหวางยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการ

จําหนายหลักประกัน โดยใชอัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดวาจะจําหนายหลักประกันไดตาม

หลักเกณฑของ ธปท. ทั้งน้ี สําหรับลูกหน้ีดอยคุณภาพที่เปนลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อหรือลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาการเงินจะถือวาไมมีหลักประกัน 

และสําหรับลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสวนบุคคลของบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษัทยอย             

กันเงินสํารองเปนกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) ตามการจัดกลุมลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงลักษณะเดียวกัน 

โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต ซึ่งคํานวณจากคาความนาจะเปนที่ลูกหนี้จะผิดนัด

ชําระหน้ี (Probability of default) และรอยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหน้ีตอ

ยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษัทยอยไดพิจารณากันสํารองเพิ่มเติมโดยคํานึงถึงผลสูญเสียที่

อาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหนี้ 

โดยคาตัวแปรและขอสมมติฐานตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณน้ีไดมีการสอบทานรายละเอียดและทบทวน

ความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ  

ข) บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละ

รายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และต้ังคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งน้ี บริษัทยอย

ถือพื้นฐานการจัดช้ันหน้ีและต้ังสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ก.ล.ต. 
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ค)  บริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและใหเชาการเงินตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอัตรารอยละของ

ยอดลูกหนี้ที่คางชําระสุทธิจากรายไดที่ยังไมถือเปนรายได โดยคํานึงถึงจํานวนเดือนคงคางเปนเกณฑ 

(อางอิงจากหลักเกณฑการจัดช้ันหนี้ของ ธปท.) โดยลูกหนี้ที่คางชําระไมเกินกวา 3 เดือนจะพิจารณาต้ัง

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตนสุทธิหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหน้ีที่คางชําระ       

เกินกวา 3 เดือนจะพิจารณาต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยไมหักหลักประกัน 

ง) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อ่ืนต้ังข้ึนโดยประมาณจากจํานวนหน้ีที่อาจเรียกเก็บจากลูกหนี้ไมได        

ซึ่งพิจารณาจากสถานะปจจุบันของลูกหนี้คงคาง ณ วันท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษัทฯและบริษัทยอยจะตัดจําหนายลูกหนี้ออกจากบัญชีเมื่อเห็นวาจะไมสามารถเรียกเก็บเงินจาก

ลูกหนี้ได โดยการตัดจําหนายลูกหน้ีเปนหน้ีสูญและหนี้สูญที่ไดรับคืนจะนําไปลดหรือเพิ่มคาเผ่ือหน้ี

สงสัยจะสูญ 

5.8 การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา 

ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหน้ีที่บริษัทฯและบริษัทยอยยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหน้ี  

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหนี้หลังปรับโครงสรางหน้ีโดยคํานวณจากมูลคาปจจุบัน

ของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียขั้นต่ําของเงินใหสินเชื่อแกลูกคา       

รายใหญในตลาดที่ใชเปนฐานในการเรียกเก็บจากลูกหนี้ ณ วันปรับโครงสรางหน้ี ผลตางระหวางมูลคา

ยุติธรรมของหน้ีที่คํานวณไดที่ต่ํากวายอดหน้ีคงคางตามบัญชีเดิมจะบันทึกเปนคาเผ่ือการปรับมูลค าจากการ

ปรับโครงสรางหน้ี และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปที่มีการปรับโครงสรางหน้ี และจะทบทวนคาเผ่ือการปรับมูลคาดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดท่ีคาดวาจะไดรับตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู และปรับปรุงคาเผ่ือการปรับมูลคากับบัญชีคาใชจายหน้ีสูญ

และหนี้สงสัยจะสูญ   

ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหน้ีที่มีปญหาโดยการรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสีย บริษัทฯและบริษัทยอย

จะบันทึกบัญชีสินทรัพยหรือสวนไดเสียที่ รับโอนมาเปนตนทุนของสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมขอ ง

สินทรัพย (ซึ่งอิงตามราคาประเมินของผูประเมินภายในหรือผูประเมินอิสระภายนอก) แตไมเกินยอดหน้ี         

คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคางรับที่หยุดรับรูรายไดจนถึงวันปรับโครงสรางหน้ี) สวนเกิน

ของมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มากกวามูลหนี้คงคางตามบัญชีจะรับรูเปนกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี

หรือดอกเบ้ียรับในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลวแตกรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ีโดยการยินยอมลดเงินตนหรือดอกเบ้ียที่บันทึกในบัญชีจะรับรูเปนขาดทุน

ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสรางหน้ี 
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5.9 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

บริษัทยอยบันทึกสินทรัพยที่ลูกคาวางไวกับบริษัทยอยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิต

บาลานซ รวมถึงเงินท่ีลูกคาวางเปนประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนสินทรัพยและหนี้สิน

ของบริษัทยอยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบการเงิน บริษัทยอยจะตัดรายการดังกลาวในสวนที่

ไมมีภาระคํ้าประกันออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทยอย

เทาน้ัน 

5.10 ทรัพยสินรอการขาย 

 ทรัพยสินรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลคายุติธรรมของสินทรัพย ซึ่งอิงตามราคาประเมินแตไมเกินยอดหน้ี

คงคางตามสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย) หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ซึ่งมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืนอางอิงตามราคาประเมินลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย และปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม

หลักเกณฑของ ธปท. ประกอบกับการพิจารณาประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิน 

 กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูเปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเมื่อขาย ยกเวนการขายโดยการใหผูซื้อกูยืมเงิน กําไรจะรับรูตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท. 

ขาดทุนจากการจําหนายและขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนใน           

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

5.11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ก) ที่ดินและสินทรัพยระหวางติดต้ังแสดงตามวิธีราคาทุนโดยไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 

ข) อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา           

(ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณ ดังน้ี 

อาคาร - 20 - 30 ป 

สวนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ป 

เคร่ืองตกแตง ติดต้ังและอุปกรณ - 3 - 10  ป 

ยานพาหนะ  - 5  ป 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณจะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนาย ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 

(ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

นั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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5.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจโดยอางอิงจาก

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ประเมิน ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืนบันทึกตนทุน

เร่ิมแรกตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนาย

สะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี)  

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุ

การใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพย

นั้นอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายและคาเผ่ือการดอยคารับรูเปนคาใชจายใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3 - 10 ป 

ไมมีการตัดจําหนายคาคอมพิวเตอรซอฟทแวรที่อยูระหวางพัฒนา 

5.13 สิทธิการเชา 

สิทธิการเชาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม โดยตัดจําหนายเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

5.14 การรวมธุรกิจและคาความนิยม 

การรวมธุรกิจบันทึกตามวิธีซื้อ 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ี

สูงกวาสวนไดเสียในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา คาความนิยมแสดงตามราคาทุนหักคาเผ่ือ

การดอยคาสะสม (ถามี) และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการ

ดอยคาเกิดข้ึน  

5.15 ลูกหน้ี/เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 

ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจาหน้ีสํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย

หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งน้ีรวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรม

อนุพันธ 
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5.16 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

บริษัทยอยมีการทําสัญญาซื้อโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน 

โดยมีกําหนดวัน เวลา และราคาท่ีแนนอนในอนาคต โดยจํานวนเงินที่จายสําหรับหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน

แสดงเปนสวนหนึ่งของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หรือเงินใหสินเชื่อแลวแตคูสัญญา โดยหลักทรัพย

ภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกันการกูยืม ในขณะท่ีหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนแสดงเปนสวนหน่ึงของ

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขาย

หลักทรัพยดังกลาว โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน 

5.17 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

เบี้ยประกันภัยคางรับท้ังจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยตอ แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 

โดยบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไมได 

ซึ่งพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและตามสถานะปจจุบันของเบ้ียประกันภัยคางรับ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

5.18 สินทรัพย/หน้ีสินจากการประกันภัย 

ก) สินทรัพยจากการประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางรับจากการประกันภัยตอ (คาสินไหมทดแทน

คางรับ และรายการคางรับอ่ืน ๆ จากบริษัทประกันภัยตอ ยกเวนเบ้ียประกันภัยคางรับหักคาเผ่ือ               

หนี้สงสัยจะสูญ) เงินมัดจําท่ีวางไวจากการรับประกันภัยตอ และสํารองประกันภัยสวนท่ีเรียกคืนจาก

การประกันภัยตอ โดยสํารองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอประมาณขึ้นตามสัดสวน

ของการประกันภัยตอของสํารองเบ้ียประกันภัย และสํารองคาสินไหมทดแทนตามกฎหมายวาดวย

การคํานวณสํารองประกันภัย 

ข)  หนี้สินจากการประกันภัยตอแสดงดวยจํานวนเงินคางจายจากการประกันภัยตอ และเงินมัดจําท่ีบริษัทยอย

ถือไวจากการเอาประกันภัยตอ ซึ่งเงินคางจายจากการประกันภัยตอประกอบดวยเบ้ียประกันภัยตอ    

คางจาย และรายการคางจายอ่ืน ๆ ใหกับบริษัทประกันภัยตอ  
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5.19 เงินสํารองเบี้ยประกันภัย/เงินสํารองประกันชีวิต 

สัญญาประกันภัย 

สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบดวย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได และสํารองความเสี่ยงภัยที่ยัง

ไมสิ้นสุด 

ก) สํารองเบ้ียประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได 

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดคํานวณจากเบ้ียประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอดวย

วิธีการ ดังน้ี 

การประกันภัยขนสงเฉพาะเที่ยว การประกัน

อุบัติเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลา

คุมครองไมเกิน 6 เดือน 

- รอยละรอยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแตวันท่ีกรมธรรม

ประกันภัยเร่ิมมีผลคุมครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทยอย

ยังคงใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัย  

การประกันภัยอ่ืน -  วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงสวนยี่สิบสี่)  

ข) สํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด 

บริษัทยอยจะคํานวณสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve) ซึ่งเปนจํานวนเงินที่

บริษัทยอยจัดสรรไวเพื่อชดใชคาสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยั งมี

ผลบังคับอยู ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชการประมาณการท่ีดีที่สุดของ        

คาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันท่ีเหลืออยู โดยอางอิงจากขอมูลในอดีต 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทยอยจะเปรียบเทียบมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดกับ

สํารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไมถือเปนรายได หากมูลคาของสํารองความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดสูงกวาสํารอง        

เบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทยอยจะรับรูสวนตางและแสดงรายการสํารองความเส่ียงภัยที่ยังไม

สิ้นสุดในงบการเงิน 
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สัญญาประกันชีวิต  

เงินสํารองประกันชีวิตเปนยอดเงินสํารองสะสมต้ังแตเร่ิมรับประกันจนถึงวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับคาสินไหมทดแทนที่ประมาณวาจะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู  

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสํารองประกันชีวิต ซึ่งเดิมบันทึก

ดวยจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคาท่ีคํานวณตามวิธีสํารองเบ้ียประกันภัยสุทธิชําระคงท่ี (Net Level  Premium 

Valuation or NPV) และตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันรวม (Gross Premium Valuation or GPV) 

มาเปนบันทึกดวยจํานวนท่ีคํานวณตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) เพียงวิธีเดียว ทั้งน้ี

เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทยอยไดพิจารณาแลวเห็นวาวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมเปนวิธี

ที่สะทอนมูลคายุติธรรมของสํารองประกันชีวิต ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการวัดมูลคาสินทรัพย

ลงทุนของบริษัทยอย ซึ่งสวนใหญวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมเชนเดียวกัน นอกจากน้ันแลววิธีสํารอง

ประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมยังเปนวิธีคํานวณสํารองตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย  

เงินสํารองประกันชีวิตตามวิธีสํารองเบ้ียประกันภัยสุทธิชําระคงท่ี (NPV) เปนวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย

ที่มีขอสมมติหลักเกี่ยวกับอัตรามรณะ อัตราเจ็บปวย อายุและอัตราคิดลด  

เงินสํารองประกันชีวิตตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) เปนวิธีการทางคณิตศาสตร

ประกันภัยอีกประเภทหนึ่งท่ีมีขอสมมติหลักเกี่ยวกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม คาใชจาย

เกี่ยวกับการขายและบริหาร อัตรามรณะและอัตราการเจ็บปวย อัตราคิดลดและอัตราเงินปนผลท่ีไมรับรอง

การจายในอนาคต ซึ่งการคํานวณตามวิธีนี้สอดคลองตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เร่ืองการประเมินราคาทรัพยสินและ

หนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

ทั้งน้ี จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินสําหรับปกอนที่นํามาแสดง

เปนขอมูลเปรียบเทียบ เน่ืองจากสํารองประกันชีวิตท่ีเคยบันทึกและรายงานในงบการเงินปที่นํามาแสดงเปน

ขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวเปนจํานวนท่ีคํานวณตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (GPV) ซึ่ง

เปนจํานวนที่สูงกวาท่ีคํานวณไดตามวิธีสํารองเบ้ียประกันภัยสุทธิชําระคงที่ (NPV) 
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5.20 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายจากการประกันภัย/เงินท่ีตองจายตามกรมธรรม
ประกันชีวิต 

สัญญาประกันภัย 

คาสินไหมทดแทนคางจายบันทึกตามจํานวนท่ีจะจายจริง สวนสํารองคาสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อไดรับ

การแจงคําเรียกรองคาเสียหายจากผูเอาประกันภัยตามจํานวนท่ีผูเอาประกันภัยแจงและโดยการประมาณการ

ของฝายบริหารของบริษัทยอย มูลคาประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไมเกินทุนประกันของกรมธรรมที่

เกี่ยวของ  

นอกจากน้ี บริษัทยอยไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวแตยังไมไดมีการรายงานให

ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซึ่งคํานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดย

คํานวณจากประมาณการท่ีดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะจายใหแกผูเอาประกันภัยในอนาคต

สําหรับความสูญเสียที่เกิดข้ึนแลวกอนหรือ ณ วันที่ในงบการเงิน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษัทยอย

ไดรับรายงานแลวและยังไมไดรับรายงาน สุทธิดวยคาสินไหมทดแทนท่ีไดรับรูไปแลวในบัญชี  

สัญญาประกันชีวิต 

เงินที่ตองจายตามกรมธรรมประกันชีวิตบันทึกเมื่อไดรับแจงหรือตามเงื่อนไขในกรมธรรม 

5.21 สัญญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหกับบริษัทฯและบริษัทยอยใน

ฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระ

ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน  สวนดอกเบ้ียจายจะรับรูเปนคาใชจายใน

สวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญา

เชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา  

  สัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาทรัพยสินโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยู

กับผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรง

ตลอดอายุของสัญญาเชา 
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5.22 ตราสารอนุพันธ 

บริษัทฯและบริษัทยอยเขาทํารายการเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อบริหารความเส่ียง

ของบริษัทฯและบริษัทยอย และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

ตราสารอนุพันธที่ทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อคาบันทึกเปนรายการนอกงบการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอย

รับรูกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญาเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ โดยมูลคายุติธรรมอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาด  หรือในกรณีที่มูลคายุติธรรมไมสามารถอางอิง

ราคาตลาดได มูลคายุติธรรมจะคํานวณโดยใชเทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา           
ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด ปรับดวยคาความเสี่ยงดานเครดิต

ของคูสัญญาแตละราย 

ตราสารอนุพันธอ่ืน (สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน) ที่มิไดมีไวเพื่อคาจะบันทึกเปนรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลคา

ดวยวิธีคงคาง โดยองคประกอบท่ีเปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปใน

ลักษณะเดียวกับรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยง โดยกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการแปลงคาเงินตรา

ตางประเทศ (ถามี) จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สวนองคประกอบ

ที่เปนอัตราดอกเบ้ียจะถูกบันทึกตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกปองกันความเสี่ยง คือ

ถือเปนสวนหนึ่งของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี้และเจาหน้ีตามสัญญา

แลกเปลี่ยนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

5.23  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย             

หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุม ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม

เดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ

บริษัทฯและบริษัทยอย 
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5.24 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯ

และบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม และหากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินการ 

ดอยคาและรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ี มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนใน

การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหัก

ตนทุนในการขาย หมายถึง จํานวนเงินที่กิจการจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน

หักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน

และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในการประเมินมูลคา

จากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับจาก

สินทรัพยและคํานวณคิดลดกระแสเงินสดดังกลาวเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึง

การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ

ของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนใน  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยม มีขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในปกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะ

ไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในปกอนก็ ตอเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

คร้ังลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไม       

สูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในปกอน ๆ 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของ

กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 

5.25 หุนกูอนุพันธ 

หุนกูอนุพันธเปนหุนกูที่บริษัทยอยออกและเสนอขายใหแกลูกคา ซึ่งเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุน         

รายใหญ โดยออกจําหนายภายใตเงื่อนไขท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) หุนกูอนุพันธดังกลาวมีการอางอิงกับราคาหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  
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หุนกูแสดงดวยราคาทุนที่ขายปรับดวยสวนต่ํากวามูลคาของหุนกูที่ตัดจําหนายตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

ซึ่งจํานวนท่ีตัดจําหนายน้ีจะแสดงเปนคาใชจายดอกเบ้ียในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

อนุพันธทางการเงินแฝงแสดงภายใตบัญชีสินทรัพยตราสารอนุพันธโดยแสดงดวยมูลคายุติธรรมและรับรู

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในสวนของกําไรหรือขาดทุน ซึ่งมูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชเทคนิคและ

แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร

ที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงขอมูลความสัมพันธของสภาพคลอง เงินปนผล อัตราดอกเบี้ย ราคาของสินคา

อางอิง และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของสินคาอางอิง 

5.26 ผลประโยชนของพนักงาน  

 ก)  ผลประโยชนระยะสั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูภาระผูกพันของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งไดแก เงินเดือน 

คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและวันลาพักรอนเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให 

 ข)  ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน

จายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 ค)  ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน

สําหรับพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช

วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการ

ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงการรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจากการรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุนไปเปนรับรูทันทีในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและไดทําการปรับปรุงรายการของปปจจุบันแตไมไดปรับยอนหลังงบการเงินของป

กอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
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5.27 เงินตราตางประเทศ 
บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่

ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย รายการตาง ๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวม

วัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดข้ึนในระหวางปแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน        

ณ วันท่ีที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศและภาระผูกพันท่ีมี

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบการเงินไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายและเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

5.28 ภาษีเงินได 
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี        

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของน้ัน 

โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี เงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมท้ัง         

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอย

จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและ  

บริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวน

มาใชประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของ  หากภาษีที่เกิดข้ึน

เกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 
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5.29 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากร              

เชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระ

ผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ 

5.30 การวัดมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม คือ ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือราคาท่ีจะตองจายเพื่อโอนหน้ีสินใหแก

ผูอ่ืน โดยเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด (market participants) ณ วันท่ีวัดมูลคา  

บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีตลาด

ซื้อขายคลองรองรับ แตกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดไดจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการ

ประเมินมูลคาท่ีใชอยางแพรหลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะหกระแสเงินสดคิดลด และแบบจําลองตาม

ทฤษฎีในการประเมินมูลคา 

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยใชในการวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของ

สินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน แบงเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในก ารวัดมูลคา

ยุติธรรมดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน        

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินน้ัน 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินนั้น เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงิน  

 ในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง

ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่ถืออยู  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ            

วัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีอาจสงผล

กระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริง

อาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญ มีดังน้ี 
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6.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา

วาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว

แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

6.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้ 

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลคา

ของเงินใหสินเชื่อจากความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัย          

จะสูญของ ธปท. หรือ ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนเมื่อ

ลูกหนี้มีปญหาในการจายชําระคืนหนี้ เงินตนและดอกเบ้ีย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหน้ีรายตัว          

ความนาจะเปนของการผิดนัดชําระหน้ี มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ  

6.3 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย เมื่อฝายบริหารพิจารณาวา

เงินลงทุนดังกลาวมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน ซึ่งการที่จะระบุวาเงินลงทุนมีขอบงช้ีของการดอยคา

หรือไมนั้นจําเปนตองใชดลุยพินิจของฝายบริหาร  

6.4 การประเมินกองทุนเพื่อการลงทุนตามนิยามของกิจการซึ่งมีโครงสรางเฉพาะตัว 

ในการประเมินวากองทุนที่บริษัทยอยรับหนาท่ีบริหารจัดการเขา นิยามการเปนกิจการซึ่งมีโครงสราง

เฉพาะตัวหรือไม ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินสิทธิของบุคคลอ่ืนในการออกเสียง และสิทธิ         

อ่ืนใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผูจัดการกองทุนจากบริษัทยอยเปนบริษัทอ่ืน 

สิทธิในการเลิกกองทุน หรือสิทธิในการไถถอนหนวยลงทุน เพื่อประเมินวาสิทธิดังกลาวถือเปนปจจัยหลัก

ในการกําหนดวาใครเปนผูควบคุมกองทุนหรือไม 

6.5 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมลูคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดใน

ตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว 

โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับ          

ตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิตของคูสัญญา สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับ

ตัวแปรที่ใชในการคํานวณอาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมและการเปดเผยลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 
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6.6 คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเม่ือพบวามูลคาท่ีคาดวาจะได           

รับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการต้ังคาเผ่ือการดอยคาของ 

ธปท. ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคาประเมิน

ลาสุดของทรัพยสิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพยสิน  

6.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม

หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาต้ังคาเผ่ือการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ เมื่อฝายบริหาร

พิจารณาวาสินทรัพยดังกลาวมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน และจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวา

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ

ที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

6.8 คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบ

การดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับใน

อนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน

การคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ ซึ่งประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงได

เน่ืองจากภาวะการแขงขัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายได โครงสรางตนทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

คิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเกี่ยวของ  

6.9 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี และ

ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณ

การวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณา

ถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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6.10 สัญญาเชาการเงิน/สัญญาเชาดําเนินงาน  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาการเงิน ฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยได โอน

หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม  

6.11 เงินสํารองประกันภัย/เงินสํารองประกันชีวิต 

เงินสํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไมสิ้นสุดคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยใช

การประมาณการท่ีดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู  

เงินสํารองประกันชีวิตคํานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งประมาณจากขอสมมติปจจุบันหรือ

ขอสมมติที่กําหนดตั้งแตวันเร่ิมรับประกัน โดยสะทอนถึงการประมาณการที่ดีที่สุดตามระยะเวลาในเวลาน้ัน 

ซึ่งการประมาณการเงินสํารองดังกลาวตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารซึ่งสะทอนถึงการประมาณการอยางดี

ที่สุด ณ ขณะน้ัน 

6.12 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทยอยตองประมาณการสํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทน

คางจายโดยแยกพิจารณาสองสวน คือ สวนของคาสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรับรายงานความเสียหาย

แลว และสวนของความเสียหายที่เกิดข้ึนแลวแตยังไมไดรับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่ง

ตองใชวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานสากล โดยขอสมมติฐานหลักที่ใชในวิธีการทาง

คณิตศาสตรประกันภัยดังกลาวประกอบดวยขอมูลในอดีต ซึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงประมาณการคาสินไหม

ทดแทน การจายชําระคาสินไหมทดแทน คาสินไหมทดแทนเฉลี่ย จํานวนคร้ังของคาสินไหม เปนตน อยางไรก็ตาม 

การประมาณการดังกลาวตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารซึ่งสะทอนถึ งการประมาณการอยางดีที่สุดใน

ขณะน้ัน 

6.13 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต       

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตราการมรณะ โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีท่ีสุด

ที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 
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6.14 คดีฟองรองและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน

บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย และจากหน้ีสินที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของรายการดังกลาว ซึ่งในกรณีที่ฝายบริหารเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจะไมบันทึก

ประมาณการหนี้สินจากกรณีดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย

และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 2,985 3,000 5,985 6,189 7,500 13,689

ธนาคารพาณิชย 418 28,651 29,069 1,072 25,090 26,162

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 1 211 212 46 90 136

สถาบันการเงินอื่น 28 21,469 21,497 94 21,179 21,273

รวม 3,432 53,331 56,763 7,401 53,859 61,260

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 17 17 2 20 22

หกั: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (1) (208) (209) - (207) (207)

รวมในประเทศ 3,431 53,140 56,571 7,403 53,672 61,075

ตางประเทศ 
เงินดอลลารสหรัฐฯ 1,066 246 1,312 940 3,716 4,656

เงินยูโร 53 3 56 61 1 62

อื่น ๆ 202 - 202 250 - 250

รวม 1,321 249 1,570 1,251 3,717 4,968

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - - - - 5 5

หัก: รายไดรอตัดบัญชี - - - - (1) (1)

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - (3) (3) - (9) (9)

รวมตางประเทศ 1,321 246 1,567 1,251 3,712 4,963

รวม 4,752 53,386 58,138 8,654 57,384 66,038
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย 25 - 25 21 - 21

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - - - - - -

รวมในประเทศ 25 - 25 21 - 21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินฝากกับบริษัทยอยจํานวน 24 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(2557: 17 ลานบาท)

8. ตราสารอนุพันธ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จํานวนเงินตามสัญญา มูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธเพื่อคา และ

การปรับบัญชีตามเกณฑคงคางของตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่ อการธนาคาร) แบงตาม

ประเภทความเสี่ยง ไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

มูลคายุติธรรม/การปรับบญัชี

ตามเกณฑคงคาง  จํานวนเงิน    

มูลคายุติธรรม/การปรับบัญชี

ตามเกณฑคงคาง จํานวนเงิน     

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา* สินทรัพย หนี้สนิ ตามสัญญา*

อัตราแลกเปล่ียน
 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 1,282 1,160 86,309 411 319 72,468

 ตราสารอนุพันธเพื่อการธนาคาร 3 56 4,661 9 87 7,796

อัตราดอกเบีย้
 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 3,749 3,712 345,178 3,896 3,856 352,184

 ตราสารอนุพันธเพื่อการธนาคาร - - 3,000 - - 16,100

อัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบีย้
 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 395 342 8,570 19 6 2,792

 ตราสารอนุพันธเพื่อการธนาคาร 18 1,484 11,129 54 930 12,770

อ่ืนๆ
ตราสารอนุพันธเพื่อคา - 4 432 - 2 299

รวม 5,447 6,758 459,279 4,389 5,200 464,409

* เปดเผยเฉพาะกรณีที่บริษัทยอยมีภาระตองจายชําระ
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ตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเส่ียง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) เปนภาระผูกพันตามสัญญาลวงหนาท่ีมิไดมี

ไวเพื่อคา ซึ่งวัดมูลคาดวยวิธีคงคาง โดยผลกําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป แสดงเปน

สินทรัพยตราสารอนุพันธ/หนี้สินตราสารอนุพันธ สําหรับดอกเบี้ยคางรับ/คางจายตามสัญญาจะบันทึกเปน

ลูกหนี้และเจาหน้ีตามสัญญาในสวนของสินทรัพยอ่ืน/หนี้สินอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สัดสวนการทําธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อคาแบงตามประเภทคูสัญญา

โดยพิจารณาจากจํานวนเงินตามสัญญา เปนดังน้ี

งบการเงินรวม

คูสัญญา 2558 2557

รอยละ รอยละ

สถาบันการเงิน 94.42 95.03

บคุคลภายนอก 5.58 4.97

รวม 100.00 100.00

9. เงินลงทุน

9.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/

ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มลูคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มลูคา

ตัดจําหนาย ยติุธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยตุธิรรม ตัดจําหนาย ยติุธรรม

เงินลงทุนเพ่ือคา
หลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 6,251 6,286 8,221 8,319 - - - -

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,542 3,785 5,169 5,434 - - 1 1

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 109 105 198 194 - - - -

9,902 10,176 13,588 13,947 - - 1 1

บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา 274 359 - -

สุทธิ 10,176 13,947 - 1

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและ

รฐัวิสาหกิจ 117,806 118,341 68,156 68,985 280 280 - -

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,082 26,832 45,325 46,226 447 463 731 755

ตราสารหน้ีตางประเทศ 10,006 10,068 11,766 11,827 - - - -

ตราสารทุนในความตองการ

ของตลาดในประเทศ 4,341 4,762 3,281 4,552 261 821 127 711

หนวยลงทุน 524 524 256 259 514 514 241 241

158,759 160,527 128,784 131,849 1,502 2,078 1,099 1,707

บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา 1,768 3,065 576 608

สุทธิ 160,527 131,849 2,078 1,707



221บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/ ราคาทุน/

ราคาทุน มลูคา ราคาทุน มลูคา ราคาทุน มูลคา ราคาทุน มลูคา

ตดัจําหนาย ยตุิธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม ตัดจําหนาย ยตุิธรรม ตัดจําหนาย ยุติธรรม

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนดด
หลักทรัพยรัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ 8,666 8,852 11,157 11,473 - - - -

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 205 247 466 501 - - 3,636 3,631

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,199 2,189 1,293 1,039 694 1,131 708 620

10,070 11,288 12,916 13,013 694 1,131 4,344 4,251

หัก:  คาเผื่อการดอยคา (233) (254) (111) (88)

สุทธิ 9,837 12,662 583 4,256

เงินลงทุนท่ัวไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความ

ตองการของตลาดในประเทศ 3,831 3,879 76 112

ตราสารทุนที่ไมอยูในความ

ตองการของตลาดตางประเทศ 39 39 - -

หนวยลงทุน 254 58 - -

4,124 3,976 76 112

หัก: คาเผื่อการดอยคา (102) (116) (25) (36)

สุทธิ 4,022 3,860 51 76

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 184,562 162,318 2,712 6,040
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9.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

ครบกําหนด ครบกําหนด

เม่ือ        

ทวงถาม

ไมเกิน    

1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม

เม่ือ        

ทวงถาม

ไมเกิน   

1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม

เงินลงทุนเผื่อขายเ
หลักทรัพยรฐับาลและรัฐวิสาหกิจ 263 37,641 79,143 759 117,806 - 14,253 53,413 490 68,156

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 3,917 19,050 3,115 26,082 - 15,872 25,876 3,577 45,325

ตราสารหน้ีตางประเทศ - 1,313 8,329 364 10,006 - - 11,434 332 11,766

รวม 263 42,871 106,522 4,238 153,894 - 30,125 90,723 4,399 125,247

บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา - 83 1,058 206 1,347 - 114 1,472 205 1,791

รวม 263 42,954 107,580 4,444 155,241 - 30,239 92,195 4,604 127,038

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 8,624 - 42 8,666 - 2,696 8,419 42 11,157

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 15 40 150 205 - 107 209 150 466

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 1,199 - - - 1,199 1,293 - - - 1,293

รวม 1,199 8,639 40 192 10,070 1,293 2,803 8,628 192 12,916

หัก: คาเผื่อการดอยคา (233) - - - (233) (254) - - - (254)

รวม 966 8,639 40 192 9,837 1,039 2,803 8,628 192 12,662

รวมตราสารหนี้ 1,229 51,593 107,620 4,636 165,078 1,039 33,042 100,823 4,796 139,700

(1)  ยอดคงคางของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนเม่ือทวงถามเปนยอดคงเหลือของลูกหนี้ท่ีซื้อมา ซึ่งสวนใหญผิดนัดชําระเงินตนและดอกเบ้ีย
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ครบกําหนด ครบกําหนด

เม่ือ        

ทวงถาม

ไมเกิน    

1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม

เม่ือ        

ทวงถาม

ไมเกิน   

1 ป 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม

เงินลงทุนเผ่ือขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 280 - - 280 - - - - -

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 447 - 447 - - 650 81 731

รวม - 280 447 - 727 - - 650 81 731

บวก: คาเผ่ือการปรับมูลคา - - 16 - 16 - - 21 3 24

รวม - 280 463 - 743 - - 671 84 755

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - - - - - - - 3,636 3,636

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน (1) 694 - - - 694 708 - - - 708

รวม 694 - - - 694 708 - - 3,636 4,344

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (111) - - - (111) (88) - - - (88)

รวม 583 - - - 583 620 - - 3,636 4,256

รวมตราสารหนี้ 583 280 463 - 1,326 620 - 671 3,720 5,011

(1)  ยอดคงคางของเงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอนเม่ือทวงถามเปนยอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีซื้อมา ซึ่งสวนใหญผิดนัดชําระเงินตนและดอกเบี้ย
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9.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนกูดอยสิทธิของธนาคารธนชาตที่มีลักษณะคลายทุนที่ไม

สะสมดอกเบ้ียจาย และไมชําระดอกเบ้ียในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier I) จํานวน 3,636 ลานบาท ซึ่งหุนกู

ดังกลาวไมมีประกันและไมสามารถแปลงสภาพได โดยจะครบกําหนดไถถอนเมื่อธนาคารธนชาตเลิกกิจการหรือ

เมื่อเขาเง่ือนไขตามท่ีไดระบุไว และมีอัตราดอกเบี้ยเทากับดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือนของ

ธนาคารธนชาตบวกดวยรอยละ 6 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในระหวางไตรมาสที่ 4 ป 2558

ธนาคารธนชาตไดไถถอนหุนกูแลวทั้งจํานวน

9.4 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนต้ังแตรอยละ 10

ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว แตไมไดเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม จําแนก

ตามกลุมอุตสาหกรรมไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 1,408 1,431 699 711

การธนาคารและธุรกิจการเงิน 4 4 - -

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 21 21 20 20

9.5 เงินลงทุนในลูกหนี้ท่ีรับโอน

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนเปนลูกหนี้ที่ประมูลซื้อจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งยอดคงเหลือจากการ

รับโอนสิทธิลูกหนี้เงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 1,199 1,293 694 708

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (233) (254) (111) (88)

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน - สุทธิ 966 1,039 583   620
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2558 2557

จํานวน

ราย

ยอดหนี้      

คงคางตาม

สัญญาเดิม

ราคาทุน

ที่รับโอน

อัตรา

ผลตอบแทน

(Yield)

จํานวน    

ราย

ยอดหนี้      

คงคางตาม

สัญญาเดิม

ราคาทุน

ที่รับโอน

อัตรา

ผลตอบแทน

(Yield)

ลานบาท ลานบาท รอยละ ลานบาท ลานบาท รอยละ

งบการเงินรวม
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้

ที่รับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้

ที่รับโอน ณ วันสิ้นป 325 8,632 1,199 510 9,875 1,293

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้

ที่รับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้

ที่รับโอน ณ วันสิ้นป 199 4,842 694 202 4,850 708

ในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีของเงินลงทุนใน

ลูกหนี้ที่รับโอนในรูปแบบตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม

รูปแบบการปรับโครงสราง

จํานวนราย

ลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหน้ี

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี         

หลังการปรับ

โครงสรางหน้ี

ชนิดของสินทรัพยที่

จะรับโอนตามสัญญา

มูลคาของ

สินทรัพยที่จะ

รับโอนตาม

สัญญา

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

2558
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี 3 3 3

รวม 3 3 3

2557
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี 2 4 4

การโอนสินทรัพย 1 6 6   ท่ีดินพรอม

สิ่งปลูกสราง

17 

รวม 3 10 10
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

รูปแบบการปรับโครงสราง จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชี       

กอนการปรับโครงสรางหน้ี

ยอดคงเหลือตามบัญชี       

หลังการปรับโครงสรางหน้ี

ลานบาท ลานบาท

2558
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี 3 3 3

รวม 3 3 3

2557
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี - - -

รวม - - -

ลูกหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีการปรับโครงสรางหน้ีในระหวางปมีระยะเวลาของสัญญาโดยนับจาก

อายุคงเหลือ ณ วันส้ินป ดังน้ี

งบการเงินรวม

2558 2557

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชี

หลังการปรับ

โครงสรางหน้ี จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการปรับ

โครงสรางหน้ี

ลานบาท ลานบาท

มกีําหนดชําระในป 3 3 3 10

รวม 3 3 3 10

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตามบัญชี

หลังการปรับ

โครงสรางหน้ี จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการปรับ

โครงสรางหน้ี

ลานบาท ลานบาท

มีกําหนดชําระในป 3 3 - -

รวม 3 3 - -

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอนที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีแลวไดโอนไปเปนเงินใหสินเชื่อตามประกาศ

ของ ธปท. ในราคาตามบัญชี ซึ่งถือเปนมูลคายุติธรรม ณ วันโอน ดังน้ัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 255 8 และ

2557 จึงไมมียอดคงคางของหนี้ที่ปรับโครงสรางหน้ีแลวในบัญชีเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน้
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9.6 เงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดรวมเงินลงทุนใน

หลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

งบการเงินรวม

มูลคายุติธรรม/

คาเผ่ือขาดทุน/

คาเผ่ือดอยคา

จํานวนราย ราคาทุน หลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอน
1. สถาบันการเงินที่ถูกส่ังปดกิจการ 6 7 - - - - - -

2. บริษัทอ่ืนที่มิใชบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแตมีผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงิน

เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่

เขาขายถูกเพิกถอนของตลาด

หลักทรัพย

- 1 - 3 - - - 3

3. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหน้ี 127 169 929 994 1,429 1,456 155 178

    หรือผิดนัดชําระหน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มลูคายุติธรรม/

คาเผ่ือขาดทุน/

คาเผ่ือดอยคา

จํานวนราย ราคาทุน หลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

เงินลงทุนในลูกหน้ีที่รับโอน
1. บริษัทที่มีปญหาในการชําระหน้ี

หรือผิดนัดชําระหน้ี

68 69 537 547 918 921 59 59
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10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

10.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบันทึก

โดยวิธีราคาทนุประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทนุชําระแลว

สัดสวนการถือหุน

(รอยละ)

มูลคาเงินลงทุน    

ตามวิธีราคาทุน

เงินปนผลรับ     

สําหรับป

ชื่อบริษัท 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บริษัทยอย

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 60,649 55,137 50.96 50.96 31,866 29,056 1,944 1,264

บริษัทบริหารสนิทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด      700 1,000 100.00 100.00 700 1,000 585 350

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด

(มหาชน) 700 700 51.00 53.50 460 482 - -

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 143 143 83.44 83.44 117 117 - 327

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 121 122 99.80 99.80 88 122 - 4

บริษัทรวม

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 1,886 1,886 10.00 10.00 658 658 113 113

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 33,889 31,435 2,642 2,058

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) จาก

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 37,450,000 หุน คิดเปนเงิน 482 ลานบาท และเมื่อวันที่ 5 มกราคม

2558 บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนในบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ใหแกบริษัท เอ็ม บี เค

จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,750,000 หุน คิดเปนเงิน 23 ลานบาท

ในระหวางป 2557 บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด ไดลดจํานวนหุนสามัญจดทะเบียน โดยจายคืนใหแก

บริษัทฯ รวมจํานวน 358 ลานบาท ตามมูลคาท่ีจดทะเบียนโดยบริษัทฯ มีกําไรจากการรับคืนทุนจํานวน      

6 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกจิการและไดตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวมแลว

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 บริษัทฯซื้อหุนเพิ่มทุนของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 280,972,659

หุน ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 2,810 ลานบาท และยังคงอัตราการถือหุนเทากับรอยละ 

50.96

ในระหวางป 2558 บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด ไดลดจํานวนหุนสามัญจดทะเบียน โดยจาย

คืนใหแกบริษัทฯ รวมจํานวน 300 ลานบาท ตามมูลคาท่ีจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษัทฯ ไมมีกําไรจากการรับคืนทุน
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ในระหวางป 2558 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 ไดจายคืนทุนใหแกบริษัทฯ รวมจํานวน 34 ลาน

บาท โดยคร้ังแรกจายคืนจากการลดจํานวนหนวยลงทุนจํานวน 2 ลานบาท ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุน ณ วันที่ประกาศจายคืนหนวยลงทุน บริษัทฯ มีกําไรจากการรับคืนทุน 1 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการและไดตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวมแลว และคร้ังท่ีสองจายคืนจากการชําระบัญชีเปนคร้ังแรก

จํานวน 32 ลานบาท เน่ืองจากครบกําหนดอายุกองทุนในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 (2557: ไดรับคืนทุนจํานวน

337 ลานบาท โดยมีกําไรจากการรับคืนทุนจํานวน 92 ลานบาท)

10.2 รายละเอียดของบริษัทยอยซึ่งมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ
(หนวย: ลานบาท)

บริษัท

สัดสวนที่ถือโดยสวน

ไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุม

สวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมใน

บริษัทยอยสะสม

เงินปนผลจายใหกับ      

สวนไดเสยีที่ไมมี

อํานาจควบคุมใน

ระหวางป

กําไรท่ีแบงใหกับ        

สวนไดเสียที่ไมมี

อํานาจควบคุมในบริษัท

ยอยในระหวางป

กําไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนที่

แบงใหกับสวนไดเสีย

ท่ีไมมีอํานาจควบคุม

ในบริษัทยอยใน

ระหวางป

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(รอยละ) (รอยละ)

ธนาคารธนชาต จํากัด 

(มหาชน) และบริษทั

ยอย 49.04 49.04 58,122 52,371 1,986 1,307 5,634 5,141 (551) 626

บริษัท ประกันชีวิต

นครหลวงไทย จํากัด

(มหาชน) 49.00 46.50 481 516 - - (22) 140 (36) 17

10.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยท่ีมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซึ่งเปนขอมูลกอน
การตัดรายการระหวางกนั

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)         

และบริษัทยอย

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน)

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยรวม 980,972 1,008,890 11,052 11,294

หนี้สินรวม 863,282 902,725 9,886 9,931

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย : ลานบาท)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)        

และบริษัทยอย

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย 

จํากัด (มหาชน)

2558 2557 2558 2557

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 39,881 39,311 (19) 357

กําไรสําหรับป (ขาดทุน) 11,126 10,195 (123) 202

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) (1,170) 1,318 (75) 37

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ขาดทุน) 9,956 11,513 (198) 239
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สรุปรายการกระแสเงินสด

(หนวย : ลานบาท)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)     

และบริษัทยอย

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย

จํากัด (มหาชน)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 38,450 16,157 681 2,294

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (22,412) (8,689) (681) (2,294)

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (19,306) (8,803) - -

เงินสดลดลงสุทธิ (3,268) (1,335) - -

10.4 ขอมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งเปนบริษัทยอย

ขอมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งเปนบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

และ 2557 เปนดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย

เอ็น เอฟ เอส จํากัด แมกซ จํากัด ที เอส จํากัด

2558 2557 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไรกอนภาษีเงินได (ขาดทุน) 58 82 73 171 (83) 960

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได      

เปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

  กําไรจากการตีโอนทรัพยสินชําระหน้ี - (8) (37) (13) - -

  ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย             

(โอนกลับ) (27) (65) 6 (8) 134 24

  โอนกลับหน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน                

จากการดอยคา (9) (1) (2) - (811) (645)

  อื่น ๆ (1) (4) - 1 1 2

21 4 40 151 (759) 341

  รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 25 (42) 21 (37) (346) (355)

  รายไดเงินปนผล (3) (3) - - - -

  เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 10 39 6 34 409 482

  เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล (10) (18) (2) (51) (73) (153)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (ขาดทุน) 43 (20) 65 97 (769) 315
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(หนวย: ลานบาท)

บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย บริษัทบริหารสินทรัพย

เอ็น เอฟ เอส จํากัด แมกซ จํากัด ที เอส จํากัด

2558 2557 2558 2557 2558 2557

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   เงินลงทุนในหลักทรัพยชั่วคราว 94 10 (134) 270 - -

   เงินลงทุนในลูกหนี้ 26 (2) 15 41 - -

   เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 27 72 25 35 3,630 1,079

   ทรัพยสินรอการขาย 59 173 50 (129) 920 428

สินทรัพยอื่น (2) 34 2 15 (4) (6)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - - - - (2,211) (1,653)

   ประมาณการหนี้สนิ - - - - (8) (1)

   หนี้สินอื่น 21 (15) (40) 146 (5) (50)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 268 252 (17) 475 1,553 112

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปนผล 3 3 - - - -

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทนุ 3 3 - - - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 650 - 45 349 - -

เงินสดจายคืนทุน (300) - - (429) - -

เงินสดจายดอกเบี้ยตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม (36) - (27) (1) (52) (119)

เงินสดจายเงินปนผล (585) (350) - (392) (1,500) -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ธิ ใชไปใน( ) กิจกรรมจัดหาเงิน (271) (350) 18 (473) (1,552) (119)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ - (95) 1 2 1 (7)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 14 109 11 9 54 61

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 14 14 12 11 55 54

10.5 ในระหวางป 2557 บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว
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10.6 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมซึ่งบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

ประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามญัของบริษัทท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน มูลคาเงินลงทุน เงินปนผลรับ        สวนแบงผลกําไร

สวนแบงผลกําไร

(ขาดทุน)          

เบ็ดเสร็จอืน่

ทุนชําระแลว (รอยละ) วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย ในระหวางป ในระหวางป ในระหวางป

ชื่อบริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

บมจ. เอ็ม บี เค                

(ประกอบธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย          

โรงแรมและบริการ) 1,886 1,886 19.90 19.90 948 948 2,353 2,417 225 225 272 264 (42) 11

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 948 948 2,353 2,417 225 225 272 264 (42) 11

บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) เปนเงินลงทุนในบริษัทรวม เน่ืองจาก

บริษัทฯและบริษัทยอยมีอิทธิพลตอบริษัทดังกลาวอยางเปนสาระสําคัญ

10.7 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม

ก) ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 และ

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป เปนดังน้ี

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)

30 กันยายน 2558 30กันยายน 2557

สินทรัพยรวม 39,487 37,799

หนี้สินรวม (22,173) (20,561)

รายการอื่นในสวนทุนของบริษัทรวม 1,810 1,743

สินทรัพย - สุทธิ 19,124 18,981
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 19.90 19.90

สัดสวนตามสวนไดเสียของกจิการในสินทรัพย - สุทธิ 3,806 3,777
การตัดรายการระหวางกัน (1,510) (1,417)

คาความนิยม 57 57

มลูคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม 2,353 2,417
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย : ลานบาท)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30กันยายน (1)

2558 2557

รายได 10,812 10,001

กําไรสําหรับป 1,408 1,323

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (795) 448

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 613 1,771

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรับปรุงดวยผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน

สวนแบงผลกําไรตามวิธีสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) คํานวณจาก             

งบการเงินท่ีมีวันที่แตกตางจากของบริษัทฯ เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล แตเปนงบการเงินท่ีมีชวงเวลา

เทากันในทุก ๆ งวดตามหลักความสมํ่าเสมอ ดังน้ัน สวนแบงกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ของบริษัทรวมท่ีนํามาคํานวณสวนไดเสียอางอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลวของบริษัทรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558หลังปรับปรุงดวยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน

โดยฝายบริหารของบริษัทฯ ทั้งน้ี ฝายบริหารพิจารณาแลวเห็นวาผลกําไรสําหรับงวดดังกลาวไมแตกตาง

อยางมีสาระสําคัญจากผลกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

บมจ. เอ็ม บี  เค 5,293 5,443 2,659 2,734



233บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

11. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ

11.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

เงินเบิกเกินบัญชี 18,294 20,773 - -

เงินใหกูยืม 271,375 282,197 116 184

ตั๋วเงินรับ 54,892 48,154 994 299

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 415,334 454,981 56 59

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 1,463 1,202 - -

อื่น ๆ 351 301 - -

หัก: รายไดรอตัดบัญชี (50,539) (55,787) (3) (3)

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้สุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 711,170 751,821 1,163    539

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 667 788 - -

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ

จากรายไดรอตัดบัญชี 711,837 752,609 1,163 539

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

1) เงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท.

     - รายสินเชื่อ (16,070) (18,948) (91) (150)

     - รายกลุม (8,555) (8,934) - -

2) เงินสํารองสวนเกิน (1,502) (294) - -

หัก: คาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี (4) (103) - -

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ -สุทธิ 685,706 724,330 1,072 389

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย 3,336 3,633 - -

ลูกหนี้อื่น 122 202 - -

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 3,458 3,835 - -

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (113) (171) - -

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย – สุทธิ 3,345 3,664 - -

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ   689,051 727,994 1,072 389
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11.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยูของลูกหน้ี
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 692,357 - 692,357 731,593 100 731,693

เงินดอลลารสหรัฐฯ 14,054 7,082 21,136 15,521 8,299 23,820

เงินสกุลอื่น ๆ 346 789 1,135 143 - 143

รวม * 706,757 7,871 714,628 747,257 8,399 755,656

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 1,163 - 1,163 539 - 539

รวม * 1,163 - 1,163 539 - 539

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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11.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย บริษัท งบการเงนิ

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสญู รวม ยอยอ่ืน รวม

การเกษตรและเหมืองแร 14,563 24 14 33 369 15,003 2 15,005

อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย

72,182 552 507 304 5,010 78,555 261 78,816

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการ

กอสราง

47,943 350 171 163 1,214 49,841 32 49,873

การสาธารณูปโภคและบรกิาร 62,803 1,317 255 271 924 65,570 109 65,679

การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อท่ีอยูอาศัย 85,748 1,171 603 490 1,047 89,059 29 89,088

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 3,458 3,458

เพื่อเชาซ้ือ 300,554 26,914 1,804 1,917 4,240 335,429 29,553 364,982

อ่ืน ๆ 24,678 624 591 157 613 26,663 304 26,967

อ่ืน ๆ 20,392 16 173 1 178 20,760 - 20,760

รวม* 628,863 30,968 4,118 3,336 13,595 680,880 33,748 714,628

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย บริษัท งบการเงิน

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม ยอยอ่ืน รวม

การเกษตรและเหมืองแร 11,540 9 4 6 487 12,046 2 12,048

อุตสาหกรรมการผลิตและการ

พาณิชย 72,117 1,524 1,508 431 8,350 83,930 169 84,099

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการ

กอสราง 49,311 339 223 175 2,033 52,081 20 52,101

การสาธารณูปโภคและบริการ 61,226 1,498 433 375 2,547 66,079 89 66,168

การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อท่ีอยูอาศัย 81,064 1,175 560 538 2,396 85,733 20 85,753

เพือ่ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - - 3,835 3,835

เพื่อเชาซ้ือ 332,452 29,113 2,304 2,297 5,123 371,289 28,052 399,341

อ่ืน ๆ 25,329 787 668 249 816 27,849 292 28,141

อ่ืน ๆ 23,609 13 108 64 375 24,169 1 24,170

รวม* 656,648 34,458 5,808 4,135 22,127 723,176 32,480 755,656

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย - - - - 3 3

การบรโิภคสวนบุคคล

เพื่อที่อยูอาศัย 17 - 1 - 6 24

เพื่อเชาซื้อ - - - - 53 53

อื่น ๆ - - - - 97 97

อื่น ๆ 986 - - - - 986

รวม* 1,003 - 1 - 159 1,163

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

กลาวถึง ตํ่ากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย - - - - 2 2

การสาธารณูปโภคและบริการ - - - - 1 1

การบริโภคสวนบุคคล

เพื่อที่อยูอาศัย 16 - 1 - 7 24

เพื่อเชาซื้อ - - - - 56 56

อื่น ๆ - - - 6 159 165

อื่น ๆ 291 - - - - 291

รวม* 307 - 1 6 225 539

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี
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11.4 สินเชื่อดอยคุณภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557บริษทัฯและบริษัทยอย (ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ

บริหารสินทรัพย) มีสินเชื่อดอยคุณภาพตามเกณฑของ ธปท. และ ก.ล.ต. (หมายถึงเงินใหสินเชื่อท่ีจัดช้ันตํ่ากวา

มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพ                      

(ไมรวมดอกเบ้ียคางรับ)

บริษัทฯ 160 232 160 232

ธุรกิจธนาคาร 15,957 22,565 - -

ธุรกิจหลักทรัพย 113 172 - -

ธุรกิจบริหารสินทรัพย 4,932 9,273 - -

เงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพตามท่ีกลาวไวขางตนไมนับรวมเงินใหสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญาปรับ

โครงสรางหน้ีแลว และเขาเง่ือนไขการจัดช้ันเปนลูกหนี้ชั้นปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษ

นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย (ที่ประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อที่ระงับการ

รับรูรายไดตามเกณฑคงคาง ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

บริษัทฯ 160 232 160 232

ธุรกิจธนาคาร 16,940 22,998 - -

ธุรกิจหลักทรัพย 113 172 - -

บริษัทฯจะรับรูรายไดจากลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหนี้ตามเกณฑเงินสด และบริษัทยอย

ท่ีเปนบริษัทบริหารสินทรัพยจะรับรูรายไดจากเงินใหสินเช่ือตามเกณฑเงินสดเชนเดียวกัน
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11.5 การปรับโครงสรางหนี้

ในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอย (ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร บริษัทบริหารสินทรัพย 

และบริษัทหลักทรัพย) ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

งบการเงินรวม

รปูแบบการปรับโครงสราง

จํานวน

ราย

ลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีกอนการ

ปรับโครงสราง

หนี้ (1)

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการ

ปรับโครงสราง

หนี้ (1)

ชนิดของ

สินทรัพยที่จะ

รับโอนตาม

สัญญา

มูลคาของ

สินทรัพยท่ี

จะรับโอน

ตามสัญญา

ลานบาท ลานบาท ลานบาท

2558
การโอนสินทรัพย 2 2 2 ที่ดินพรอม       

สิ่งปลูกสราง

2

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี 2,242 3,615 3,498

การโอนสินทรัพย และ/หรือหุนทุน             

และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข                 

การชําระหนี้

34 309 308 ที่ดินเปลา

ที่ดินพรอม       

สิ่งปลูกสราง

310

รวม 2,278 3,926 3,808

2557
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี 3,790 6,264 6,240

การโอนสินทรัพย และ/หรือหุนทุน

และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข                 

การชําระหน้ี

55 570 513 ที่ดินเปลา        

ที่ดินพรอม       

สิ่งปลูกสราง      

447

รวม 3,845 6,834 6,753

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบญัชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รูปแบบการปรับโครงสราง จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีกอนการปรับ

โครงสรางหน้ี (1)

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการปรับ

โครงสรางหน้ี (1)

ลานบาท ลานบาท

2558
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี 3 - -

รวม 3 - -

2557
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี 9 8 8

รวม 9 8 8

(1) แสดงดวยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินตนบวกดอกเบี้ยคางรับ)
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ลูกหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีในระหวางป 2558 และ 2557 มี

ระยะเวลาการชําระหน้ีตามสัญญาโดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปไดดังน้ี

งบการเงินรวม

2558 2557

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการ       

ปรับโครงสรางหนี้ จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการ       

ปรับโครงสรางหน้ี

ลานบาท ลานบาท

ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา 799 1,143 1,543 1,976

มีกําหนดชําระในป 387 1,721 511 2,279

นอยกวา 5 ป 634 243 873 1,354

5 - 10 ป 357 389 797 803

10 - 15 ป 40 177 47 195

มากกวา 15 ป 61 135 74 146

รวม 2,278 3,808 3,845 6,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ระยะเวลา จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

  บัญชีหลังการ      

ปรับโครงสรางหนี้ จํานวนรายลูกหนี้

ยอดคงเหลือตาม

บัญชีหลังการ        

ปรับโครงสรางหน้ี

ลานบาท ลานบาท

มีกําหนดชําระในป 3 - 8 -

5 - 10 ป - - 1 8

รวม 3 - 9 8
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ขอมูลสําหรับป 2558 และ 2557 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหน้ีมีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ดอกเบ้ียที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,228 1,534 7 4

กําไรจากการรับชําระหน้ี                    47 54 2 -

กําไรจากการตีโอนสินทรัพยชําระหน้ี - 13 - -

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหน้ี 

(สุทธิจากคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่เคยต้ังไว) - 1 - -

ขาดทุนจากการลดหน้ีตามสัญญา - 57 - -

เงินสดท่ีรับชําระจากลูกหนี้ 5,238 9,699 18 7

ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหนี้ 338 771 - -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อคงเหลือ (เงินตนและดอกเบี้ยคาง

รับ) ที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีแลวทั้งสิ้น ดังน้ี

ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหน้ี

จํานวนราย จํานวนหนี้คงคาง

จํานวนหนี้คงคางสุทธิ

จากหลักประกนั

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 17 53 101 109 13 15

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 20,756 31,690 11,196 14,465 4,668 7,260

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 1 3 7 35 7 35

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 564 1,155 5,316 8,720 3,249 4,190

บริษัทยอยอื่น 141 165 409 451 134 143
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11.6 ลกูหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงนิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอย (ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเชาซื้อและ

เชาการเงิน) มีลูกหนี้ภายใตสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน ซึ่งสวนใหญเปนสัญญาเชาซื้ อ/เชาการเงิน

สําหรับรถยนต รถบรรทุกและรถจักรยานยนต อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 7 ป และ

คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสญัญา

ไมเกิน 1 ป * 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 126,785 270,797 19,215 416,797

หัก: รายไดทางการเงินรอการรับรู (19,137) (30,288) (1,072) (50,497)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีลูกหนี้ตองจาย        

ตามสัญญา 107,648 240,509 18,143 366,300

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (10,845)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน - สุทธิ 355,455

* รวมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

ไมเกิน 1 ป * 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 135,979 300,551 19,653 456,183

หัก: รายไดทางการเงินรอการรับรู (21,028) (33,586) (1,127) (55,741)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีลูกหนี้ตองจาย

ตามสัญญา 114,951 266,965 18,526 400,442

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (11,364)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน - สุทธิ 389,078

* รวมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

ไมเกิน 1 ป * 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 56 - - 56

หัก: รายไดทางการเงินรอการรับรู (3) - - (3)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจาย        

ตามสัญญา 53 - - 53

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (53)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน - สุทธิ -

* รวมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา

ไมเกิน 1 ป * 1 - 5 ป มากกวา 5 ป รวม

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตนตามสัญญา 59 - - 59

หัก: รายไดทางการเงินรอการรับรู (3) - - (3)

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหนี้ตองจาย        

ตามสัญญา 56 - - 56

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (56)

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ/เชาการเงิน - สุทธิ -

* รวมลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
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11.7 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน (ธนาคารและบริษัทบริหาร

สินทรัพย) มีเงินใหสินเชื่อจัดชั้น และเงินสํารองท่ีเกี่ยวของตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม(1)

2558 2557

เงินใหสินเชื่อ

และดอกเบี้ย

คางรับ

ยอดสุทธิที่ใช

ในการตั้งคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญ

คาเผ่ือหนี้สงสยั

จะสูญ(2)

เงินใหสินเชื่อ

และดอกเบี้ย

คางรับ

ยอดสุทธิที่ใช

ในการตั้งคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญ

คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ(2)

ลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 629,494 424,401 8,101 657,369 454,666 5,831

ลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 30,993 27,994 3,524 34,488 30,176 4,342

ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 4,119 2,725 1,819 5,809 3,365 2,421

ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 3,336 2,441 1,352 4,135 2,824 1,704

ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ 13,595 8,972 8,096 22,154 13,178 11,760

รวม 681,537 466,533 22,892 723,955 504,209 26,058

เงินสํารองสวนเกินเผ่ือหนี้ที่อาจ

   เรียกเก็บไมไดเ 1,502 294

รวม 24,394 26,352

(1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีอยูภายใตการควบคุมของธปท. และหลังหักรายการระหวางกัน
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสํารองสวนเกินกวาสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท. ที่สนส. 31/2551 จํานวน 9,681 ลานบาท           

(2557(( : จํานวน 7,0517 ลานบาท) โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดสรรสํารองสวนที่เกินกวาสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท. จํานวน 8,179 ลานบาท
(2557: จํานวน 6,757 ลานบาท)ไปเปนสํารองของลูกหนี้รายตัว ซึ่งเม่ือรวมกับยอดเงินสํารองข้ันต่ําตามเกณฑ ธปท. จํานวน 14,713 ลานบาท          
(2557: จาํนวน 19,301 ลานบาท) จะทําใหยอดเงินสํารองตามเกณฑธปท.ทั้งส้ินมีจํานวน 22,892 ลานบาท (2557: จาํนวน 26,058 ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เงินใหสินเชื่อ

และดอกเบี้ย

คางรับ

ยอดสุทธิที่ใช 

ในการตั้งคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญ

คาเผ่ือหนี้สงสยั

จะสูญ

เงินใหสินเชื่อ

และดอกเบีย้

คางรับ

ยอดสุทธิที่ใช 

ในการตั้งคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญ

คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ

ลูกหน้ีจัดช้ันปกติ 1,003 986 10 307 291 3

ลูกหน้ีจัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ - - - - - -

ลูกหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 1 - - 1 - -

ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย - - - 6 - -

ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ 159 81 81 225 147 147

รวม 1,163 1,067 91 539 438 150
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อัตราที่ใชในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (รอยละ)

ลูกหนี้เชาซื้อสวนบุคคลเฉพาะ

ของธนาคารธนชาต(3)3 เงินใหสินเชื่ออื่น

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้จดัช้ันปกติ 0.76 0.52 1 1

ลูกหนี้จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ 8.56 8.47 2 2

ลูกหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 46.40 52.63 100 100

ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย 41.47 48.56 100 100

ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ 60.98 51.73 100 100

(3(( ) 3 อัตรารอยละดังกลาวเปนอัตรารอยละเฉลี่ยที่ใชในการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

11.8 เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ท่ีมีปญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอย (ที่ประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ

บริหารสินทรัพย และธุรกิจเชาซื้อและเชาการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรวมลูกหนี้ท่ี

มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ดังน้ี

งบการเงินรวม

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนรายลูกหนี้ มลูหนี้ มลูคาหลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

1. บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย

2 6 416 713 8 67 408 681

2. บริษัทอ่ืนที่มิใชบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย แตมีผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัท       

จดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการ

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ               

ตลาดหลักทรัพย

39 45 490 898 322 585 169 312

3. บริษัทท่ีมีปญหาในการชําระหน้ีหรือ      

ผิดนัดชําระหน้ี

949 1,117 8,518 14,988 3,972 8,470 4,907 7,043

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนรายลูกหนี้ มลูหนี้ มูลคาหลักประกัน ที่บันทึกในบัญชีแลว

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

1. บริษัทท่ีมีปญหาในการชําระหน้ีหรือ

ผิดนัดชําระหน้ี

22 28 84 91 88 94 11 12
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11.9 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยจัดชั้นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ

ดอกเบี้ยคางรับ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)

เร่ือง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งสามารถสรุปลูกหนี้จดัชั้นไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

2558 2557

จํานวน        

มูลหนี้

คาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ

ที่ต้ังไว

มูลหน้ีสุทธิ

หลังหักคาเผ่ือ

 หนี้สงสัย     

จะสูญ

จํานวน        

มูลหนี้

คาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญ

ที่ตั้งไว

มูลหนี้สุทธิ

หลังหักคาเผ่ือ

หนี้สงสัย      

จะสูญ

ลูกหนี้จัดช้ันปกติ 3,345 - 3,345 3,663 - 3,663

ลูกหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 1 1 - 5 4 1

ลูกหนี้จัดช้ันสงสัย 112 112 - 167 167 -

รวม 3,458 113 3,345 3,835 171 3,664

บริษัทยอยไดพิจารณาตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับมูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐานเกินกวาเกณฑขั้นตํ่า

ตามท่ี ก.ล.ต. กําหนด โดยพิจารณาจากความไมแนนอนของมูลคาหลักประกันและความเสี่ยงในการรับชําระ

หนี้จากลูกหนี้จัดช้ันดังกลาว

11.10 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อ/สัญญาเชาการเงินของบริษัทยอยแยกตามอายุคงคาง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงินของบริษัทยอย ซึ่ง

ดําเนินธุรกิจเชาซ้ือและใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาวจําแนกตามอายุลูกหนี้ที่คางชําระโดยนับจากวันที่ที่ครบ

กําหนดชําระตามสัญญา (หลังหักรายการระหวางกัน) ไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

2558 2557

ไมคางชําระหรือคางชําระไมเกิน 90 วัน 28,548 26,817

เกินกําหนดชําระ 91 - 365 วัน 922 1,018

เกินกําหนดชําระมากกวา 1 ป 218 131

ลูกหนี้ระหวางการดําเนินคดี 269 367

รวม 29,957 28,333

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี 1,731 1,822
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12. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษทัฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง บริษทั งบการเงิน

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ สวนเกิน รวม ยอยอื่น รวม

ยอดตนป 5,831 4,342 2,421 1,704 11,760 294 26,352 1,995 28,347

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)     

ในระหวางป 2,270 (818) (602) (352) 2,351 1,208 4,057 63 4,120

หนี้สูญรับคืน - - - - 1,609 - 1,609 15 1,624

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,624) - (7,624) (227) (7,851)

ยอดปลายป 8,101 3,524 1,819 1,352 8,096 1,502 24,394 1,846 26,240

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทัฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย สํารอง บริษัท งบการเงิน

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสญู สวนเกิน รวม ยอยอื่น รวม

ยอดตนป 7,163 4,217 2,729 5,125 9,682 8 28,924 1,543 30,467

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม(ลด)     

ในระหวางป (1,332) 125 (308) (3,421) 8,311 286 3,661 559 4,220

หนี้สูญรับคืน - - - - 1,210 - 1,210 8 1,218

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (7,443) - (7,443) (115) (7,558)

ยอดปลายป 5,831 4,342 2,421 1,704 11,760 294 26,352 1,995 28,347
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

ยอดตนป 3 - - - 147 150

จํานวนที่ตั้งเพิ่ม (ลด) ในระหวางป 7 - - - (67) (60)

หนี้สูญรับคืน - - - - 1 1

ยอดปลายป 10 - - - 81 91

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กลาวถึง ต่ํากวา สงสัย

ปกติ เปนพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม

ยอดตนป - - - - 180 180

จํานวนที่ต้ังเพิ่ม (ลด) ในระหวางป 3 - - - (23) (20)

หนี้สูญรับคืน - - - - 1 1

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (11) (11)

ยอดปลายป 3 - - - 147 150

13. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ยอดตนป 103 305 - -

ตัดจําหนายในระหวางป (99) (202) - -

ยอดปลายป 4 103 - -
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14. คุณภาพสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คุณภาพสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน

(ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย) จัดประเภทตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยเปนดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

รายการระหวาง

ธนาคารและ    

ตลาดเงิน

เงินใหสินเชื่อ   

แกลูกหนี้และ   

ดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน

ทรัพยสิน       

รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม

จัดช้ันปกติ 48,755 629,494 - - 236 678,485

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ - 30,993 - - 127 31,120

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน - 4,119 - - 14 4,133

จัดช้ันสงสัย - 3,336 - - 14 3,350

จัดช้ันสงสัยจะสูญ - 13,595 607 1,351 377 15,930

รวม 48,755 681,537 607 1,351 768 733,018

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

รายการระหวาง

ธนาคารและ    

ตลาดเงิน

เงินใหสินเชื่อ   

แกลูกหนี้และ   

ดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน

ทรัพยสิน       

รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม

จัดช้ันปกติ 46,399 657,369 - - 276 704,044

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ - 34,488 - - 134 34,622

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน - 5,809 - - 18 5,827

จัดช้ันสงสัย - 4,135 - - 17 4,152

จัดช้ันสงสัยจะสูญ - 22,154 317 1,081 370 23,922

รวม 46,399 723,955 317 1,081 815 772,567
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

รายการระหวาง

ธนาคารและ    

ตลาดเงิน

เงินใหสินเชื่อ   

แกลูกหนี้และ   

ดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน

ทรัพยสิน       

รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม

จัดช้ันปกติ - 1,003 - - - 1,003

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ - - - - - -

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน - 1 - - - 1

จัดช้ันสงสัย - - - - - -

จัดช้ันสงสัยจะสูญ - 159 148 717 77 1,101

รวม - 1,163 148 717 77 2,105

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

รายการระหวาง

ธนาคารและ    

ตลาดเงิน

เงินใหสินเชื่อ   

แกลูกหนี้และ   

ดอกเบี้ยคางรับ เงินลงทุน

ทรัพยสิน       

รอการขาย สินทรัพยอื่น รวม

จัดช้ันปกติ - 307 - - - 307

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ - - - - - -

จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน - 1 - - - 1

จัดช้ันสงสัย - 6 - - - 6

จัดช้ันสงสัยจะสูญ - 225 124 663 78 1,090

รวม - 539 124 663 78 1,404
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15. ทรัพยสินรอการขาย
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย ยอดปลายป

ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 6,603 333 (1,660) 5,276

สงัหาริมทรัพย 1,545 6,066 (7,007) 604

ทรัพยสินที่ไดจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 1,654 286 (191) 1,749

สาขาที่ไมไดใชงาน

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 241 11 (162) 90

รวมทรัพยสินรอการขาย 10,043 6,696 (9,020) 7,719

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (1,112) (1,037) 764 (1,385)

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 8,931 5,659 (8,256) 6,334

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย

เปลี่ยน        

ผูประเมิน ยอดปลายป

ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 6,310 571 (988) 710 6,603

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 710 - - (710) -

สังหาริมทรัพย 1,284 8,025 (7,764) - 1,545

ทรัพยสินที่ไดจากการประมูลซื้อ

จากการขายทอดตลาด

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 1,335 449 (130) - 1,654

สาขาที่ไมไดใชงาน

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 240 14 (13) - 241

รวมทรัพยสินรอการขาย 9,879 9,059 (8,895) - 10,043

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (852) (1,034) 774 - (1,112)

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 9,027 8,025 (8,121) - 8,931
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย ยอดปลายป

ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 1,188 6 (33) 1,161

สังหาริมทรัพย 1 - - 1

ทรัพยสินที่ไดจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 278 - (50) 228

อื่นๆ 

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 82 2 (4) 80

รวมทรัพยสินรอการขาย 1,549 8 (87) 1,470

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (663) (86) 32 (717)

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 886 (78) (55) 753

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดตนป เพิ่มข้ึน จําหนาย ยอดปลายป

ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 1,296 8 (116) 1,188

สังหาริมทรัพย 2 - (1) 1

ทรัพยสินที่ไดจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาด

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 303 6 (31) 278

อื่นๆ 

อสังหาริมทรัพย

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 91 7 (16) 82

รวมทรัพยสินรอการขาย 1,692 21 (164) 1,549

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (437) (236) 10 (663)

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 1,255 (215) (154) 886
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อาคารและ เคร่ืองตกแตง

สวนปรับปรุง ติดต้ังและ งานระหวาง

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2557 4,447 2,599 6,227 111 91 13,475

ซื้อเพิ่ม - 49 525 4 268 846

โอน/จําหนาย (12) (21) 89 (22) (302) (268)

31 ธันวาคม 2558 4,435 2,627 6,841 93 57 14,053

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2557 - 757 4,553 84 - 5,394

โอน/จําหนาย - (20) (208) (21) - (249)

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 120 632 10 - 762

31 ธันวาคม 2558 - 857 4,977 73 - 5,907

คาเผ่ือการดอยคา

31 ธันวาคม 2557 68 25 6 - - 99

31 ธันวาคม 2558 68 25 6 - - 99

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 4,367 1,745 1,858 20 57 8,047

คาเสื่อมราคาสําหรับป 762
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ เคร่ืองตกแตง

สวนปรับปรุง ติดต้ังและ งานระหวาง

ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2556 4,460 2,624 5,708 134 163 13,089

ซื้อเพิ่ม - 2 517 6 139 664

โอน/จําหนาย (13) (27) 2 (29) (211) (278)

31 ธันวาคม 2557 4,447 2,599 6,227 111 91 13,475

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2556 - 650 4,159 96 - 4,905

โอน/จําหนาย - (21) (196) (27) - (244)

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 128 590 15 - 733

31 ธันวาคม 2557 - 757 4,553 84 - 5,394

คาเผ่ือการดอยคา

31 ธันวาคม 2556 68 26 6 - - 100

ลดลงในระหวางป - (1) - - - (1)

31 ธันวาคม 2557 68 25 6 - - 99

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 4,379 1,817 1,668 27 91 7,982

คาเสื่อมราคาสําหรับป 733
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อาคารและ เคร่ืองตกแตง

สวนปรับปรุง ติดต้ัง งานระหวาง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2557 3 62 72 27 - 164

ซื้อเพิ่ม - - 2 - - 2

โอน/จําหนาย - (17) (4) - - (21)

31 ธันวาคม 2558 3 45 70 27 - 145

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2557 - 40 59 22 - 121

โอน/จําหนาย - (15) (4) - - (19)

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3 4 1 - 8

31 ธันวาคม 2558 - 28 59 23 - 110

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 3 17 11 4 - 35

คาเสื่อมราคาสําหรับป 8

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคารและ เครื่องตกแตง

สวนปรับปรุง ติดต้ัง งานระหวาง

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2556 3 62 66 26 - 157

ซื้อเพิ่ม - - 3 1 3 7

โอน/จําหนาย - - 3 - (3) -

31 ธันวาคม 2557 3 62 72 27 - 164

คาเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2556 - 37 55 18 - 110

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3 4 4 - 11

31 ธันวาคม 2557 - 40 59 22 - 121

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 3 22 13 5 - 43

คาเสื่อมราคาสําหรับป 11
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน

โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 8 ลานบาท และ 11 ลานบาท ตามลําดับ และมีอุปกรณ

สํานักงานและยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีมูลคาตามบัญชีกอน

หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาเปนจํานวนเงินประมาณ 4,326 ลานบาท และ 3,714 ลานบาท 

ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯมียานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 2 ลานบาท และ 5 ลานบาท ตามลําดับ และมีอุปกรณสํานักงานและยานพาหนะ

จํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีมูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม

และคาเผ่ือการดอยคาเปนจํานวนเงินประมาณ 73 ลานบาท และ 73 ลานบาท ตามลําดับ)

17. สินทรัพยไมมีตัวตน 
 (หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

สินทรัพย คาสมาชิก คอมพิวเตอร

ไมมีตัวตน ตลาดตราสาร ซอฟทแวร

ที่ไดมาจาก คอมพิวเตอร อนุพันธ ระหวาง คอมพิวเตอร

การรวมธุรกิจ ซอฟทแวร และอ่ืน ๆ พัฒนา รวม ซอฟทแวร

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2557 4,100 2,227 7 229 6,563 10

ซื้อเพิ่ม - 115 1 155 271 1

โอน/ตัดจําหนาย - 100 - (114) (14) (2)

31 ธันวาคม 2558 4,100 2,442 8 270 6,820 9

คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2557 2,127 939 7 - 3,073 8

คาตัดจําหนายสําหรับป 462 225 - - 687 -

31 ธันวาคม 2558 2,589 1,164 7 - 3,760 8

คาเผ่ือการดอยคา

31 ธันวาคม 2557 - 63 - - 63 -

ลดลงในระหวางป - (14) - - (14) -

31 ธันวาคม 2558 - 49 - - 49 -

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2558 1,511 1,229 1 270 3,011 1

อายุตัดจําหนายคงเหลอื          4.25 ป       0 - 10 ป - -        0 - 2 ป

คาตัดจําหนายสําหรับป 687 -
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(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

สินทรัพย คาสมาชิก คอมพิวเตอร

ไมมีตัวตน ตลาดตราสาร ซอฟทแวร

ที่ไดมาจาก คอมพิวเตอร อนุพันธ ระหวาง คอมพิวเตอร

การรวมธุรกิจ ซอฟทแวร และอ่ืน ๆ พัฒนา รวม ซอฟทแวร

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2556 4,100 1,960 7 240 6,307 8

ซื้อเพิ่ม - 150 - 106 256 2

โอน/ตัดจําหนาย - 117 - (117) - -

31 ธันวาคม 2557 4,100 2,227 7 229 6,563 10

คาตัดจําหนายสะสม

31 ธันวาคม 2556 1,655 738 7 - 2,400 8

คาตัดจําหนายสําหรบัป 472 201 - - 673 -

31 ธันวาคม 2557 2,127 939 7 - 3,073 8

คาเผ่ือการดอยคา

31 ธันวาคม 2556 - 63 - - 63 -

31 ธันวาคม 2557 - 63 - - 63 -

มูลคาสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2557 1,973 1,225 - 229 3,427 2

คาตัดจําหนายสําหรับป 673 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรจํานวนหนึ่งซึ่งตัด

จําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยมีมูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาเปน

จํานวนเงินประมาณ 92ลานบาท และ 93ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7ลานบาท และ 8ลานบาท

ตามลําดับ)

18. คาความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คาความนิยมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมเปนดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

2558 2557

คาความนิยม 17,986 17,986

กําไรจากการขายเงินลงทุนรอตัดบัญชี (779) (1,017)

คาความนิยม ณ วันสิน้ป 17,207 16,969
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19. สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินได

19.1 สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 1,175 1,168 55 61

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี (1,024) (1,826) - -

สุทธิ 151 (658) 55 61

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย

รายการดังตอไปน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรจากการขายทรัพยสินระหวางกัน 292 340

ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรูรายได 81 102

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - สํารองทั่วไป/สินทรัพยอื่น 771 558

คาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 267 220

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 427 384

ประมาณการหนี้สิน 238 182

ดอกเบี้ยคางจาย/คาใชจายคางจาย 97 111

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 292 292

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 42 71

คาธรรมเนียมรับลวงหนา 381 382

คาเบ้ียปรับจากการจายชําระลาชา 176 147

อื่น ๆ 374 255

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,438 3,044
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มูลคาสินทรัพยจากการรับโอนกิจการ (1,115) (1,108)

คานายหนาและคาใชจายทางตรงที่เกิดขึ้นเม่ือเริ่มแรกจากการใหเชาซ้ือรอตัดจาย (1,349) (1,370)

สินทรัพยไมมีตัวตน (302) (395)

กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (353) (614)

อื่น ๆ (168) (215)

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (3,287) (3,702)

สุทธิ 151 (658)

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 138 133

ผลตางราคาทุนของทรัพยสินรอการขายท่ีราคาประเมินสูงกวาราคาโอนชําระหน้ี 20 20

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7 7

ประมาณการหนี้สิน 3 2

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 3 21

อื่น ๆ 1 2

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 172 185

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรท่ียงัไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (115) (122)

อื่น ๆ (2) (2)

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (117) (124)

สุทธิ 55 61
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนทาง

ภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 985 ลานบาท และ 573 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 931 ลานบาท และ 

555 ลานบาท ตามลําดับ) ท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนําผล

แตกตางชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชประโยชนไดท้ังจํานวน

ผลขาดทุนทางภาษีดังกลาวขางตนมีจํานวน 665 ลานบาท และจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชน

ภายในป 2559 - 2563

นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) มีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนใน

บริษัทยอยซึ่งไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวคงเหลือจํานวน 25,326 ลานบาท ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการให

ประโยชนภายในป 2563 บริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนนี้ เนื่องจาก

การประเมินของฝายบริหารของบริษัทยอยเห็นวามีความไมแนนอนในการประมาณการจํานวนผลประโยชนใน

อนาคตท่ีจะเกิดข้ึนกับบริษัทยอย

19.2 ภาษีเงินได

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 714 2,814 - -

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ของปกอน 12 67 - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบญัชีจากการเกิดผลแตกตาง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (501) (323) 13 (34)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (รายได) 225 2,558 13 (34)
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จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน)

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (259) 355 (6) 29

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน (42) - - -

ภาษีเงินไดรอการตัดบญัชีที่เกี่ยวของกับสวนแบงกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (2) 1 - -

(303) 356 (6) 29

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 11,286 12,994 2,207 1,618

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณ         

อัตราภาษี 2,257 2,599 441 324

รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

ของปกอน 12 67 - -

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายท่ี       

ไมถือเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี - สุทธิ (2,044) (108) (428) (358)

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน           

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 225 2,558 13 (34)
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20. ลกูหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้จากการซ้ือขายหลักทรัพย 912 1,805 - -

21. ดอกเบ้ียและเงินปนผลคางรับ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ดอกเบี้ยคางรับ 1,094 1,112 2 77

เงินปนผลคางรับ - - 680 -

รวม 1,094 1,112 682 77

22. สินทรัพยอื่น
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายไดคาเบ้ียประกนัภัยคางรับ 275 274 - -

ลูกหนี้อืน่ 1,202 1,127 76 78

ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน 450 32 - -

ลูกหนี้อื่น - ภาษีมูลคาเพ่ิมจายแทนลูกคา 292 312 - -

เงินมัดจํา 293 312 3 3

ประมาณการคาสินไหมรับคืนจากคูกรณีคางรับ 285 301 - -

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 1,101 18 - -

สิทธิการเชา 213 254 10 11

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจายลวงหนา 254 73 49 42

เงินวางประกันตราสารอนุพันธ 1,226 444 - -

คาใชจายจายลวงหนา 455 485 11 12

สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 235 179 - -

อื่น ๆ 1,098 1,105 23 29

รวม 7,379 4,916 172 175

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (475) (488) (77) (78)

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 6,904 4,428 95 97
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23. เงินรับฝาก

23.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

จายคืนเมื่อทวงถาม 9,779 8,667 - -

ออมทรัพย 258,887 240,554 - -

บัตรเงินฝาก 113,598 228,654 - -

จายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา

- ไมถึง 6 เดือน 38,632 64,122 - -

- 6 เดือนไมถึง 1 ป 122,076 22,583 - -

- 1 ปขึ้นไป 126,482 132,369 - -

รวมเงินรับฝาก 669,454 696,949 - -

23.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยูของผูฝาก 
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

เงินบาท 668,563 1 668,564 696,487 2 696,489

เงินดอลลารสหรัฐฯ 738 24 762 249 25 274

เงินสกุลอื่น ๆ 111 17 128 182 4 186

รวม 669,412 42 669,454 696,918 31 696,949



263บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)

24. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน)
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ 
ธนาคารแหงประเทศไทย และ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 417 3,347 3,764 710 3,980 4,690

ธนาคารพาณิชย 424 22,886 23,310 731 17,573 18,304

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 40 2,850 2,890 35 10,101 10,136

สถาบันการเงินอื่น 10,265 17,294 27,559 10,650 16,636 27,286

รวมในประเทศ 11,146 46,377 57,523 12,126 48,290 60,416

ตางประเทศ
เงินดอลลารสหรัฐฯ 85 19,546 19,631 39 15,476 15,515

เงินยูโร 3 - 3 1 - 1

เงินสกุลบาท 7,650 793 8,443 3,375 832 4,207

รวมตางประเทศ 7,738 20,339 28,077 3,415 16,308 19,723

รวม 18,884 66,716 85,600 15,541 64,598 80,139

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดรวมเงินกูยืมของบริษัทยอย

แหงหน่ึงจํานวน 1,573 ลานบาท ((i) เงินกูยืมจํานวน 800 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนเงินตนคราวเดียวทั้ง

จํานวนภายใน 3 ป นับแตวันที่เบิกเงินกู คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน       

(ii) เงินกูยืมจํานวน 500 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนเงินตนคราวเดียวทั้งจํานวนภายใน 4 ป นับแตวันที่เบิก

เงินกู คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีตอป โดยชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน (iii) เงินกูยืมจํานวน 100 ลานบาท มีกําหนด

ชําระคืนเงินตนคราวเดียวท้ังจํานวนภายใน 3 ป นับแตวันท่ีเบิกเงินกู คิดดอกเบ้ียในอัตราคงที่ตอป โดยชําระ

ดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส (iv) เงินกูยืมจาํนวน 83 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนเงินตนทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียใน

อัตราคงท่ีตอป โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน และ (v) เงินกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 90 ลานบาท

โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตนตามท่ีระบุไวในต๋ัวสัญญาใชเงินแตละฉบับคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีตอป       

โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือน) ซึ่งภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข

บางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (2557: รวมเงินกูยืมของ

บริษัทยอยจํานวน 2,012 ลานบาท)
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25. ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมในประเทศท้ังจํานวน

เปนเงินบาท โดยสรุปไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

อัตราดอกเบ้ียตอป         งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ประเภทของการกูยมื (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) วันครบกําหนด 2558 2557 2558 2557

หุนกูไมดอยสิทธิ (ก - ผ) รอยละ 1.96 - 5.50 ป 2559 - 2568 28,771 27,471 13,700 12,200

หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะ               

คลายทุนเพื่อนับเปนเงินกองทุน

ชั้นที่ 1 (ฝ)

- - - 3,494 - -

หุนกูดอยสิทธิเพื่อนับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 2 (พ - ม)

รอยละ 4.70 ป 2565 12,516 23,514 - -

ตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 2 (ย - ร)

รอยละ 4.65, 6.00 ป 2567 - 2568 19,530 12,600 - -

หุนกูระยะสั้น รอยละ 1.55 - 1.70 ป 2559 22,900 30,180 - -

หุนกูอนุพันธ - - - 37 - -

ตั๋วสัญญาใชเงิน รอยละ 0.40 - 2.50, 3.90,

7.40

เม่ือทวงถาม,    

ป 2559

1,207 1,110 - -

เงินกูยืมกับกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน

รอยละ 0.50 ป 2559 - 2560 5 12 - -

รวมตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื 84,929 98,418 13,700 12,200

(ก)  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2555 บริษัทฯออกจําหน ายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 

3,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนใน        

ป 2565 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.60 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน

(ข) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมี

ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 4,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

จํานวน 1,500,000 หนวย มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 5.20 ตอป โดยหุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนแลวใน

ไตรมาสท่ี 2 ป 2558 และหุนกูที่เหลือจํานวน 2,500,000 หนวย มีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.50 ตอป จะ

ครบกําหนดไถถอนในป 2559 โดยหุนกูทั้งหมดมีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ซึ่งภายใต

ขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุใน

สัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
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(ค) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2555 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ        

ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 3,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดย

หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2559 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.00 ตอป  โดยกําหนด

ชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส  ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู  บริษัทยอยตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ

ผูถือหุน

(ง) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมี

ประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.70 ตอป โดยกําหนดชําระ

ดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน

(จ) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1,400,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1 ,000 บาท โดยหุนกูจํานวน

500,000 หนวย จะครบกําหนดไถถอนในป 2566 และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.85 ตอป กําหนด

ชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และหุนกูที่เหลืออีกจํานวน 900,000 หนวย จะครบกําหนดไถถอนในป 

2568 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.95 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน

(ฉ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิ ทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมี

ประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 760,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.759 ตอป โดยกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน

(ช) เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1,300,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน

(ซ) เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2556 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน 

และมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 3,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาว

จะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.80 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ย

เปนรายไตรมาส ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไข

บางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
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(ฌ)   เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และ

ไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 6,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูจํานวน 

3,100,000 หนวย จะครบกําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.70 ตอป กําหนด

ชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน และหุนกูที่เหลืออีกจํานวน 2,900,000 หนวย จะครบกําหนดไถถอนใน          

ป 2563 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.03 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

(ญ)   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมี

ประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 280,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.25 ตอป โดยกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

(ฎ)   เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน 

และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะ

ครบกําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.75 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบ้ียเปน

รายไตรมาส ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขบาง

ประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(ฏ)   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 210,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะ

ครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.25 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ       

6 เดือน ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขบางประการ

ตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(ฐ) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุ ชื่อ ไมมี

ประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 150,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.22 ตอป โดยกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

(ฑ) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมี

ประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 300,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 4.10 ตอป โดยกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
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(ฒ) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกันและไมมี

ผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวครบ

กําหนดไถถอนในป 2558 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 2.84 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ  6 เดือน 

(ณ) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกันและไมมี

ผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ  1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดในป 2559 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 2.60 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

(ด) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมี

ประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 200,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกู

ดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2560 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.35 ตอป โดยกําหนดชําระ

ดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและ

เงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 

(ต) เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกันและไม

มีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1 ,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวครบ

กําหนดในป 2559 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 2.15 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

(ถ) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และ

ไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 150,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.10 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ  6 เดือน 

ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุ

ในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(ท) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 350,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.10 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ  6 เดือน 

ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุ

ในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(ธ) เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2558 บริษัทฯออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกันและไมมีผูแทน          

ผูถือหุนกูจํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวครบกําหนดในป 2560 

และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 1.97 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน 
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(น) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน 

และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 150,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.10 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ  6 เดือน 

ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ

ในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(บ) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 บริษัทยอยแหงหน่ึงออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และ

ไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 150,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.00 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ  6 เดือน 

ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ

ในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(ป) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทยอยแหงหนึ่งออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และ

ไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 300,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2561 และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.00 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยทุก ๆ  6 เดือน 

ซึ่งภายใตขอกําหนดสิทธิของหุนกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ

ในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(ผ) เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกันและไมมีผูแทน             

ผูถือหุนกูจํานวน 500,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวครบกําหนดในป 2561 

และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 1.96 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ  6 เดือน 

(ฝ)  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน ชนิดระบุชื่อที่ไม

สะสมดอกเบี้ยจาย และไมชําระดอกเบ้ียในปที่ไมมีผลกําไร (Hybrid Tier 1) แบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 

7,130,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนใหญของธนาคาร            

ธนชาต 2 รายเทาน้ัน หุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนเมื่อเลิกกิจการ หุนกูดังกลาวไมมีประกันและ

ไมสามารถแปลงสภาพได และมีอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจํา 6 เดือน

บวกดวยรอยละ 6.00 ตอป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน โดยธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกู

กอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขาเง่ือนไขตามที่ระบุไว ซึ่งบริษัทฯไดลงทุนในหุนกูดอยสิทธิ

ดังกลาวเปนจํานวน 3,636 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวมีการไถถอนกอนครบกําหนดแลวในไตรมาสท่ี 

4 ป 2558 
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(พ)  เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2551 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน        

ไมแปลงสภาพ และไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 5,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท 

โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2558 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 3 รอยละ 

5.10 ตอป และอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 4 ถึงปที่ 7 รอยละ 6.00 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ยเปน

รายไตรมาส โดยหุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนแลวในไตรมาสท่ี 2 ป 2558 

(ฟ)  เมื่อวันที่  2 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ  ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน        

ไมแปลงสภาพ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 6,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท 

โดยหุนกูดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 5 รอยละ 

5.00 ตอป และอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสําหรับปที่ 6 ถึงปที่ 10 รอยละ 5.50 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบี้ย

เปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขา

เงื่อนไขตามท่ีระบุไว โดยหุนกูดังกลาวมีการไถถอนกอนครบกําหนดแลวในไตรมาสท่ี 2 ป 2558 

 (ภ) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และ

มีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 8,497,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะ

ครบกําหนดไถถอนในป 2565 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.70 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบ้ียเปน

รายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขา

เงื่อนไขตามท่ีระบุไว 

(ม)   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจําหนายหุนกูดอยสิทธิ ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน และมี

ผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 4,018,500 หนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบ

กําหนดไถถอนในป 2565 และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.70 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนราย

ไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคาถาเขา

เงื่อนไขตามท่ีระบุไว  

(ย)   เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 ธนาคารธนชาตออกจําหนายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุนประเภท 

ที่ 2 ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน ไมมีผูแทนผูถือตราสารและจะถูกบังคับแปลงสภาพเปนหุนสามัญของ          

ผูออกตราสารเต็มจํานวน เมื่อผูออกตราสารมีผลการดําเนินงานท่ีไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได และ

ทางการตัดสินใจเขาชวยเหลือทางการเงินแกผูออกตราสารจํานวน 13 ลานหนวย มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 

1,000 บาท โดยตราสารดังกลาวจะครบกาํหนดไถถอนในป 2567 และมีอัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 6.00 ตอป 

โดยกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกําหนด

ไดที่ราคาตามมูลคา ถาเขาเงื่อนไขตามท่ีระบุไว  
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(ร) เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ธนาคารธนชาตออกจําหนายตราสารดอยสิทธิเพื่อนับเปนเงินกองทุน

ประเภทท่ี 2 ชนิดระบุชื่อ ไมมีประกัน ไมมีผูแทนผูถือตราสารและจะถูกบังคับแปลงสภาพเปนหุนสามัญ

ของผูออกตราสารเต็มจํานวน เมื่อผูออกตราสารมีผลการดําเนินงานท่ีไมสามารถดําเนินกิจการตอไป

ได และทางการตัดสินใจเขาชวยเหลือทางการเงินแกผูออกตราสาร จํานวน 7 ,000,000 หนวย มูลคาท่ี

ตราไว หนวยละ 1,000 บาท โดยตราสารดังกลาวจะครบกําหนดไถถอนในป 2568 และมีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ีรอยละ 4.65 ตอป โดยกําหนดชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถถอน           

ตราสารดังกลาวกอนครบกําหนดไดที่ราคาตามมูลคา ถาเขาเงื่อนไขตามท่ีระบุไว

26. ประมาณการหนี้สนิ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลเสียหายจาก     

คดีฟองรอง

ผลประโยชน      

ของพนักงาน

ภาระหน้ีสิน

จากรายการ 

นอกงบการเงิน อื่น ๆ รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 171 1,944 434 302 2,851

เพิ่มข้ึนในระหวางป 285 406 33 277 1,001

ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจรงิ (102) (189) (20) (186) (497)

โอนกลับประมาณการหน้ีสนิ (4) - - - (4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 350 2,161 447 393 3,351

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผลเสียหายจาก     

คดีฟองรอง

ผลประโยชน      

ของพนักงาน

ภาระหนี้สิน 

จากรายการ 

นอกงบการเงิน อื่น ๆ รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 154 1,906 579 544 3,183

เพิ่มข้ึนในระหวางป 33 195 19 269 516

ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจรงิ (11) (155) (95) (401) (662)

โอนกลับประมาณการหน้ีสนิ (5) (2) (69) (110) (186)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 171 1,944 434 302 2,851
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลเสียหายจาก     

คดีฟองรอง

ผลประโยชน

ของพนักงาน      รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 9 37 46

เพิ่มข้ึนในระหวางป 5 4 9

ลดลงจากรายจายที่เกิดข้ึนจรงิ - (6) (6)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 14 35 49

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผลเสียหายจาก     

คดีฟองรอง

ผลประโยชน

ของพนักงาน      รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9 31 40

ผลประโยชนของพนักงานที่รับโอนจากธนาคารธนชาต - 2 2

เพิ่มข้ึนในระหวางป - 4 4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 9 37 46

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได

ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 1,889 1,816 37 31

ผลประโยชนของพนักงานท่ีรับโอนจากธนาคารธนชาต - - - 2

ตนทุนบริการในปจจุบัน 135 133 2 2

ตนทุนดอกเบี้ย 76 84 1 1

ตนทุนบริการในอดีต และผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน    

จากการจายชําระผลประโยชน (137) (99) - (2)

(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย

- สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน

ประชากรศาสตร 4 88 - 1

- สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงนิ 172 (93) 2 (1)

- สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 40 10 (1) 3

ผลประโยชนทีจ่ายในระหวางป (50) (50) (6) -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 2,129 1,889 35 37
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 47 ลานบาท และ 57 ลานบาท ตามลําดับ

คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ตนทุนบริการในปจจุบัน 135 133 2 2

ตนทุนดอกเบี้ย 76 84 1 1

ตนทุนบริการในอดีต และผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน   

จากการจายชําระผลประโยชน (137) (99) - (2)

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม                           

หลักคณิตศาสตรประกันภัย

- สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ                    

ดานประชากรศาสตร - 88 - 1

- สวนที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงนิ - (93) - (1)

- สวนที่เกดิจากการปรับปรุงจากประสบการณ - 10 - 3

รวมคาใชจายท่ีรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 74 123 3 4

สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังน้ี 

(อัตรารอยละตอป)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

อัตราคิดลด 2.71 - 3.83 3.43 - 4.03 3.21 4.03

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 7.43 5.00 - 7.10 5.00 5.00

อัตราการลาออกถัวเฉล่ีย (ขึ้นกับชวงอายุของพนักงาน) 0.00 - 92.86 0.00 - 71.43 0.31 - 23.46 0.32 - 19.86

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอการเพ่ิมข้ึนของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน         

ตามโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท)

การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด ลดลง 0.25% 75 1

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมข้ึน 0.25% 74 1

อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย ลดลง 0.25% 76 1
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของภาระผูกพัน

ตามโครงการผลประโยชน คอื 11, 16, 24 ป และ 14, 22, 24 ป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ป และ 

22 ป ตามลําดับ)

27. ดอกเบี้ยคางจาย
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ดอกเบี้ยคางจาย 3,064 4,070 103 95

28. หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสํารองประกันชีวิต 9,723 9,827 - -

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย 1,714 1,652 - -

สํารองเบ้ียประกันภัย 3,097 3,070 - -

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม 61 61 - -

รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต 14,595 14,610 - -

29. หน้ีสินอื่น
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการเ

2558 2557 2558 2557

เจาหน้ีอืน่ 2,198 1,778 12 10

บัญชีพักเงินรับจากลูกหน้ีรอตัดบัญชี 646 551 14 18

รายไดรับลวงหนา 1,899 1,946 - -

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 346 1,219 - -

คาใชจายพนักงานคางจาย 1,957 2,080 67 57

เงินสมทบกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงิน/สถาบันคุมครองเงินฝากคางจาย 1,701 1,778 - -

คาใชจายอื่นคางจาย 2,121 1,417 2 2

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 480 - -

เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา 1,429 1,482 - -

เจาหน้ีจากการซ้ือขายหลักทรัพย 2,073 1,520 - -

อื่น ๆ 902 1,339 5 4

รวมหนี้สินอืน่ 15,272 15,590 100 91
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30.  ทุนเรือนหุน/หุนทุนซื้อคืน 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไมมีผูถือหุนบุริมสิทธิที่แจงใชสิทธิในการแปลงสภาพหุน

บุริมสิทธิเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯคงเหลือหุนบุริมสิทธิที่ยังไมได

แปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวน 13,276 หุน ซึ่งหุนบุริมสิทธิ 1 หุน สามารถแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน 

และสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีกําหนดและไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการหุนทุนซื้อคืนเพื่อบริหาร

การเงิน ในวงเงินไมเกิน 3,400 ลานบาท โดยมีจํานวนหุนท่ีจะซื้อคืนจํานวนไมเกิน 127,781,636 หุน คิดเปน

รอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ โดยกําหนดระยะเวลาท่ีจะซื้อหุนคืนตั้งแต              

วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งบริษัทฯไดซื้อหุนคืนจํานวน 71,350,000 หุน คิดเปน

มูลคา 3,398 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหาร            

ทางการเงินเพิ่มเติม ในวงเงินไมเกิน 1,400 ลานบาท โดยมีจํานวนหุนท่ีจะซื้อคืนจํานวนไมเกิน 56,431,642 หุน

โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีจะซื้อหุนคืนตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯได

ซื้อหุนคืนจํานวน 41,350,000 หุน คิดเปนมูลคา 1,400 ลานบาท และเมื่อรวมกับจํานวนหุนทุนที่ซื้อคืน

ระหวางวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 10 มิถุนายน 2556 จํานวน 71,350,000 หุน ดังกลาวในวรรคกอน บริษัทฯ

จะมีหุนทุนซื้อคืนรวมจํานวน 127,781,642 หุน   

 โดยหุนทุนซื้อคืนทั้งสองโครงการดังกลาวมีเงื่อนไขใหตองจําหนายออกไปภายใน 3 ป นับจากวันซื้อหุนคืน

เสร็จสิ้น 
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31. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สวนเกินมูลคาหุนของบริษัทยอย 776 776 - -

สวนของเงินลงทุนที่ตํ่ากวามูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย 226 226 - -

สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย

ตราสารหน้ี 740 948 16 24

ตราสารทุน 845 954 572 584

รวม 1,585 1,902 588 608

สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย

ตราสารหน้ี (43) (22) - -

ตราสารทนุ (371) (6) (12) -

รวม (414) (28) (12) -

รวมสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 1,171 1,874 576 608

หัก: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (238) (374) (115) (122)

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ - สุทธิ 933 1,500 461 486

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม (16) 15 - -

หัก: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1 (1) - -

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม - สุทธิ (15) 14 - -

รวม 1,920 2,516 461 486

32. สํารองตามกฎหมาย

ภายใตบทบัญญัติตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง จัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุน

สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย

ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเปนเงินปนผลได

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบเต็มจํานวนแลว
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33. เงินกองทุนท่ีตองดํารงไวตามกฎหมาย

วัตถุประสงคหลักของบริษัทฯและบริษัทยอยในการบริหารจัดการทุน คือ การจัดใหมีโครงสรางทางการเงิน

ท่ีเหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอย

ยังตองดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสด สภาพคลอง และอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและประกาศ

ทางการท่ีกํากับดูแลแตละธุรกิจกําหนด

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษัทยอย คํานวณตามประกาศของ ธปท.

เร่ืองหลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

2558 2557

เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ
ทุนที่ออกและชําระแลว (หุนสามัญ) หลังหักหุนสามัญซ้ือคืน 7,980 9,380

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2,231 2,231

ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,278 1,278

กําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร 35,701 32,761

รายการอื่นของสวนของเจาของ

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม 583 921

     รายการอื่นของการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากผูเปนเจาของ 776 776

   รายการของบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเฉพาะสวนของผูถือหุน

ท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีสามารถนับเปนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของ

เจาของ ของกลุมธุรกิจทางการเงิน 49,447 44,250

รายการหักจากเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (19,457) (18,500)

  รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเปนสวนของเจาของ 78,539 73,097

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเปนตราสารทางการเงนิ
หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน (Hybrid Tier 1) - 2,795

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 78,539 75,892

เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินที่ไดรับจากการออกตราสารหน้ีดอยสิทธิ 25,270 27,574

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ 8,508 6,575

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 33,778 34,149

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 112,317 110,041
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทางการเงิน คํานวณตาม

หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ประกาศโดย ธปท. เปนดังน้ี 

2558 2557

อัตราสวน

เงินกองทุนของ

กลุมธุรกิจ       

ทางการเงิน

อัตราขั้นตํ่า

ตามขอกําหนด

ของ ธปท.

อัตราสวน

เงินกองทุนของ

กลุมธุรกจิ         

ทางการเงิน

อัตราขั้นต่ํา

ตามขอกําหนด   

ของ ธปท.

เงินกองทุนท้ังหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 14.71 8.50 13.59 8.50

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (รอยละ) 10.29 6.00 9.37 6.00

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของตอ

สินทรัพยเสี่ยง (รอยละ)

10.29 4.50 9.03 4.50

ตามประกาศของ ธปท . เร่ือง หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม  กําหนดใหบริษัทฯเปดเผยขอมูล        

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกับการดํารงเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยในกลุมธุรกิจทางการเงิน

(Full Consolidation) ซึ่งบริษัทฯจะเปดเผยขอมูลเงินกองทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไวใน website ของ

บริษัทฯท่ี www.thanachart.co.th ภายในเดือนเมษายน 2559 นอกจากนี้ เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไดเปดเผยไวใน website ของบริษัทฯแลวตั้งแตเดือนตุลาคม 2558

34. เงินปนผล

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีการจายเงินปนผลดังน้ี

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย

เงินปนผลจาย      

ตอหุน วันทีจ่ายเงินปนผล

ลานบาท บาท

เงินปนผลประกาศจาย                       

ระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก               

ของป 2558

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ

เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2558 816 0.70    16 ตุลาคม 2558

เงินปนผลประกาศจายงวดคร่ึงปหลัง

ของป 2557

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน     

เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2558 1,206 1.00 30 เมษายน 2558

2,022 1.70

เงินปนผลประกาศจาย                       

ระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก              

ของป 2557

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ

เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2557 724 0.60 17 ตุลาคม 2557

เงินปนผลประกาศจายงวดครึ่งปหลัง

ของป 2556

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน      

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2557 1,206 1.00 30 เมษายน 2557

1,930 1.60
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35. รายไดดอกเบ้ีย

รายไดดอกเบ้ียสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,614 1,936 - 98

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 334 464 - -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,850 4,245 226 400

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 19,514 20,408 67 5

การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 23,328 25,887 - -

รวมรายไดดอกเบี้ย 48,640 52,940 293 503

36. คาใชจายดอกเบีย้

คาใชจายดอกเบี้ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินรับฝาก 12,831 16,165 - -

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 958 1,091 - -

เงินนําสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ                   

สถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก 3,405 3,556 - -

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

- หุนกูดอยสิทธิ 885 1,730 - -

- หุนกูไมดอยสิทธิ 1,815 2,473 597 946

- ตราสารดอยสิทธิ 962 406 - -

- อื่น ๆ 48 44 - -

คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน 6 10 2 2

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 20,910 25,475 599 948
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37. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน 255 275 - -

คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพย/สัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา 1,431 1,568 - -

คาธรรมเนียมรับเก่ียวกับธุรกิจเชาซ้ือ 1,507 1,465 - 1

คาธรรมเนียมบัตรเครดติ 937 1,006 - -

บริการบัตรเอทีเอ็มและบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 878 855 - -

คาธรรมเนียมรับคาเบ้ียประกนั 1,239 1,172 - -

อื่น ๆ 1,928 2,347 - -

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 8,175 8,688 - 1

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (2,710) (2,768) - (1)

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,465 5,920 - -

38. กําไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 และ 2557 ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพันธ

ดานอัตราแลกเปลี่ยน 577 589 - 8

ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย 31 (5) - -

ตราสารหน้ี 110 694 1 3

ตราสารทุน (45) (25) - -

อื่น ๆ 69 49 - -

รวม 742 1,302 1 11
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39. กําไรสุทธิจากเงินลงทุน

กําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กําไรจากการขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,588 894 25 133

เงินลงทุนทั่วไป 18 9 10 -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 228 243 1 -

กําไร (ขาดทุน) จากการรับคืนทุนหุนสามัญ 2 (1) 1 98

กําไรจากการรับชําระหน้ี/ตีโอนสินทรัพย

   ชําระหนี้จากเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน 107 11 17 8

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (ขาดทุนจาก

การดอยคา) 13 (58) 10 -

รวม 1,956 1,098 64 239

40. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย (บริษัทมหาชน)

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของท่ีจาย

ใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯดวย แตรวมถึงเงินบําเหน็จแกคณะกรรมการของ

บริษัทฯและบริษัทยอยจํานวนประมาณ 44 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ลานบาท) ซึ่งอนุมัติโดยท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอย

41. หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (4) (24) - -

   เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 8,585 7,328 2 (10)

โอนกลับคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับ

     โครงสรางหน้ีในระหวางป (2) (202) - -

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน (โอนกลับ) 21 (18) 22 (20)

รวม 8,600 7,084 24 (30)
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42. องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบดวย

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั
เงินลงทุนเผื่อขาย:

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงระหวางป 271 2,675 (7) 279

หัก: การปรับปรุงการจัดประเภทใหมสําหรับกําไรขาดทุน

ที่เกิดข้ึนจริงที่รวมอยูในกําไรหรือขาดทนุ (1,588) (894) (25) (133)

(1,317) 1,781 (32) 146

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (42) 11 - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (ขาดทุน) (1,359) 1,792 (32) 146

ผลกระทบภาษีเงินไดที่เก่ียวของ

ภาษีเงินไดสวนกําไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลคา                   

เงินลงทุนเผื่อขาย 259 (355) 6 (29)

ภาษีเงินไดสวนสวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน

บริษัทรวม 2 (1) - -

ผลกระทบภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ 261 (356) 6 (29)

(1,098) 1,436 (26) 117

รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน (216) - - -

ภาษีเงินไดสวนขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน

ของพนักงาน 42 - - -

(174) - - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได           

ที่เกี่ยวของ(ขาดทุน) (1,272) 1,436 (26) 117

43. กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวางปโดยสุทธิจากหุนสามัญ

ซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ
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กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวางปสุทธิจาก

หุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพ่ือ

แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ         

วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

งบการเงินรวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กําไรสําหรับป

จํานวนหุนสามัญ          

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน

2558 2557 2558 2557 2558 2557

พนับาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ 5,436,577 5,120,204 1,179,356 1,206,467 4.61 4.24

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเปน

หุนสามัญ - - 13 13

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ

สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 5,436,577 5,120,204 1,179,369 1,206,480 4.61 4.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จํานวนหุนสามัญ

กําไรสําหรับป ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน

2558 2557 2558 2557 2558 2557

พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ 2,193,823 1,652,615 1,179,356 1,206,467 1.86 1.37

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
หุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิแปลงสภาพเปน

หุนสามัญ - - 13 13

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ

สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 2,193,823 1,652,615 1,179,369 1,206,480 1.86 1.37
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(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกําหนดราคา

2558 2557 2558 2557 (สําหรับป 2558)

รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางป (ตอ)
บริษัทรวม
มูลคาขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 418 - -

รายไดเงินปนผล - - 113 113 ตามที่ประกาศจาย

รายไดอื่น 5 5 1 -

คาใชจายดอกเบี้ย 5 43 - - อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.40 - 7.50 ตอป

คาใชจายอื่น 123 124 11 11

เงินปนผลจาย - - 221 208 ตามที่ประกาศจาย

บริษัทที่เก่ียวของกัน
มูลคาซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 1,653 702 - - ราคาตลาด

มูลคาขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 860 1,013 - - ราคาตลาด

มูลคาซื้อ/ขายสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน 226,231 429,948 - - ราคาตลาด

รายไดดอกเบี้ย 284 296 - - อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.09 - 7.78 ตอป

รายไดเงินปนผล 59 70 34 33 ตามที่ประกาศจาย

รายไดอืน่ 7 17 - -

คาใชจายดอกเบี้ย 279 342 - - อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.25 - 7.55 ตอป

คาบริหารโครงการจาย 64 65 16 16 อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งคํานวณ

โดยอางอิงจากประมาณการเวลาที่ใช 

คาใชจายอื่น 110 115 2 3

เงินปนผลจาย 1,870 1,216 - - ตามที่ประกาศจาย

คาใชจายในการรับประกันภัย/             

ประกันชีวติ

13 1 - - อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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ยอดคงคางของรายการระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญที่เกิดข้ึนในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ

2557 สามารถแสดงดวยยอดถัวเฉลี่ยจากยอดคงคาง ณ วันสิ้นเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

บริษัทยอย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) - - 80 2,018

เงนิใหสินเช่ือแกลูกหนี้ - - 786 -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ - - 2,798 3,643

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม - - - 1

บริษัทรวม
เงินรับฝาก 119 297 - -

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 58 1,258 - -

บริษัทที่เก่ียวของกัน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 241 218 - -

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 7,340 7,566 - -

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 194 81 - -

เงินรับฝาก 1,374 1,797 - -

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 12,511 13,799 - -

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 2,855 3,835 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทท่ี

เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญมีรายละเอียดดังน้ี
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

สินทรัพย หนี้สิน

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

เงินลงทุน -

ตราสารหน้ี

เงินให

สนิเชือ่แก

ลกูหนี้และ

ดอกเบี้ย   

คางรับ

สินทรัพย

อ่ืน เงินรับฝาก

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

ตราสารหน้ี

ที่ออกและ 

เงินกูยมื หนี้สินอื่น ภาระผูกพัน

บริษัทรวม
บมจ. เอ็ม บี เค - - - 39 63 - 58 - -

บริษัทที่เกี่ยวของกนั
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 244 - - - - 15,063 - 666 625

บมจ. บัตรกรุงไทย - - 3,018 - 5 - - - -

บจ. ไอคอนสยาม - - 1,897 - 39 - - - 30

บจ. สินแพทย - - 1,136 - 21 - - - 36

บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร - - 883 - 25 - - - 37

บริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหง - - 1,517 28 1,253 180 140 16 1,233

244 - 8,451 67 1,406 15,243 198 682 1,961
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

สินทรัพย หนี้สิน

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

เงินลงทุน -

ตราสารหน้ี

เงินให

สินเชื่อแก

ลูกหนี้และ

ดอกเบ้ีย   

คางรับ

สินทรัพย

อ่ืน เงินรับฝาก

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

ตราสารหน้ี

ที่ออกและ  

เงินกูยมื หนี้สินอื่น ภาระผูกพัน

บริษัทรวม
บมจ. เอ็ม บี เค - - - 39 116 - 58 1 -

บริษัทที่เกี่ยวของกนั
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย 348 - - - - 12,842 3,494 74 3,566

บมจ. บัตรกรุงไทย - - 4,770 - 8 - - - -

บจ. สินแพทย - - 815 - 1 - - - 36

บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร - - 433 - 20 - - - 32

บริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหง - 684 1,032 76 1,125 71 - 124 347

348 684 7,050 115 1,270 12,913 3,552 199 3,981

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

สินทรัพย หนี้สนิ

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

เงินลงทุน  -

ตราสารหนี้

เงินให

สินเชื่อแก

ลูกหน้ีและ

ดอกเบี้ย   

คางรับ

สินทรัพย

อ่ืน เงินรับฝาก

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

ตราสารหน้ี 

ที่ออกและ

เงินกูยืม หนี้สินอ่ืน ภาระผูกพัน

บริษัทยอย
บมจ. ธนาคารธนชาต 24 - - 681 - - - - -

บมจ. หลักทรัพยธนชาต - - - 1 - - - - -

บบส. เอ็น เอฟ เอส จํากดั - - 650 - - - - - -

บจ. เนชั่นแนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 2 -

บบส. แมกซ จํากดั - - 336 - - - - - -

บริษัทรวม
บมจ. เอ็ม บี เค - - - 3 - - - - -

24 - 986 685 - - - 2 -
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

สินทรัพย หนี้สิน

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

เงินลงทุน -

ตราสารหน้ี

เงินให

สินเชื่อแก

ลูกหนี้และ

ดอกเบ้ีย

คางรับ

สินทรัพย

อ่ืน เงินรับฝาก

รายการ

ระหวาง

ธนาคารฯ

ตราสารหน้ี 

ท่ีออกและ

เงินกูยืม หนี้สินอืน่ ภาระผูกพัน

บริษัทยอย
บมจ. ธนาคารธนชาต 17 3,638 - 77 - - - - -

บมจ. หลักทรัพยธนชาต - - - 2 - - - - -

บจ. เนชั่นแนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 8 -

บบส. แมกซ จํากดั - - 291 - - - - - -

บริษัทรวม
บมจ. เอ็ม บี เค - - - 3 - - - - -

17 3,638 291 82 - - - 8 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีเงินใหสินเชื่อแกบริษัทยอยดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

จํานวนเงินตนคงคาง

ช่ือบริษทั อัตราดอกเบี้ย 2558 2557

บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด เงินกูลูกหน้ีชั้นดี (MLR)       

ของธนาคารธนชาต + 0.5%

336 291

บริษัทบริหารสินทรัพย  เอ็น เอฟ เอส จํากัด เงินกูลูกหน้ีชั้นดี (MLR)       

ของธนาคารธนชาต

650 -

รวม 986 291

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินลงทุนในหุนสามัญในกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยการมี

ผูบริหารของบริษทัฯและบริษัทยอยเปนผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกันรวมจํานวนประมาณ 1,568 ลานบาท

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 749 ลานบาท) (2557: 1,594 ลานบาทในงบการเงินรวม และ 761 ลานบาท ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557บริษทัฯและบริษัทยอยมีรายการที่เกี่ยวของกันกับพนักงานระดับผูบริหารข้ึนไป

ของบริษัทฯและบริษัทในกลุม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มียอดคงคางดังตอไปน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี 84 91 - -

เงินรับฝาก 768 712 - -
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คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ

ในระหวางป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกผลประโยชนใหแกผูบริหารสําคัญรวมถึง

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยทั้งหมดดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

46. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน

46.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีสําคัญจําแนกตามประเภทธุรกรรม

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ          

แตละป จําแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและตางประเทศ เปนดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ

ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบญัชี รวม

สินทรัพยรวม 997,373 22,838 (22,630) 997,581

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 61,195 19,573 (22,630) 58,138

เงินลงทุน 181,323 3,239 - 184,562

เงินลงทุนในบริษัทรวม 2,353 - - 2,353

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับ 689,051 - - 689,051

เงินรับฝาก 669,454 - - 669,454

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สนิ) 85,600 22,630 (22,630) 85,600

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 84,929 - - 84,929

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 689 654 94 97

ผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 16 15 1 1

705 669 95 98
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ

ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบญัชี รวม

สินทรัพยรวม 1,025,560 19,773 (19,703) 1,025,630

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 70,678 15,063 (19,703) 66,038

เงินลงทุน 157,653 4,665 - 162,318

เงินลงทุนในบริษัทรวม 2,417 - - 2,417

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ 727,994 - - 727,994

เงินรับฝาก 696,949 - - 696,949

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 80,195 19,647 (19,703) 80,139

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 98,418 - - 98,418

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ

ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบัญชี รวม

รายไดดอกเบี้ย 48,568 191 (119) 48,640

คาใชจายดอกเบี้ย (20,912) (117) 119 (20,910)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 27,656 74 - 27,730

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,465 - - 5,465

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 2,043 - - 2,043

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 4,952 14 - 4,966

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (20,319) - - (20,319)

หน้ีสูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา (8,600) - - (8,600)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 11,197 88 - 11,285

ภาษีเงินได (225) - - (225)

กําไรกอนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10,972 88 - 11,060
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ

ในประเทศ ตางประเทศ ตัดบญัชี รวม

รายไดดอกเบี้ย 52,796 260 (116) 52,940

คาใชจายดอกเบี้ย (25,475) (116) 116 (25,475)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 27,321 144 - 27,465

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,920 - - 5,920

รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 1,711 - - 1,711

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 4,812 - - 4,812

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (19,830) - - (19,830)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา (7,084) - - (7,084)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 12,850 144 - 12,994

ภาษีเงินได (2,558) - - (2,558)

กําไรกอนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10,292 144 - 10,436

46.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 6 สวนงานหลักคือ (1) บริษัทฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย (4) ธุรกิจหลักทรัพย (5) ธุรกิจประกันชีวิต และ (6) ธุรกิจประกันภัย

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานแตละหนวยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงคในการ

ตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บริษัทฯและบริษัทยอย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากรายไดดอกเบ้ียสุทธิของแตละสวนงานซึ่งเปนการ

แสดงรายการสุทธิระหวางรายไดและคาใชจายดอกเบ้ียจากลูกคาภายนอกกับรายไดและคาใชจายดอกเบ้ียท่ี

เกิดจากการใหกูและการกูยืมจากสวนงานดําเนินงานอ่ืน โดยอัตราดอกเบี้ยที่ใชในการกูยืมระหวางกันใช

เกณฑราคาตลาด
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย มีดังตอไปนี้

(หนวย: ลานบาท)

2558

บริษัทฯ

ธุรกิจ

ธนาคาร

ธุรกิจ

หลักทรัพย

ธุรกิจ        

ประกันชีวิต

ธุรกิจ

ประกันภัย

ธุรกิจ        

บริหาร     

สินทรัพย ธุรกิจอื่น

รายการ      

ตัดบัญชี

งบการเงนิ

รวม

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (306) 25,553 212 399 245 301 1,362 (36) 27,730

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 2,788 10,638 2,098 (368) 2,069 314 960 (6,025) 12,474

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (251) (17,293) (1,332) (137) (920) (225) (794) 633 (20,319)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอยคา (24) (8,007) 23 - - (342) (400) 150 (8,600)

กําไรจากการดําเนินงานกอน          

ภาษีเงินได 2,207 10,891 1,001 (106) 1,394 48 1,128 (5,278) 11,285

ภาษีเงินได (13) 561 (193) 47 (277) (40) (228) (82) (225)

กําไรกอนสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุม 2,194 11,452 808 (59) 1,117 8 900 (5,360) 11,060

(หนวย: ลานบาท)

2557

บริษัทฯ

ธุรกิจ

ธนาคาร

ธุรกิจ

หลักทรัพย

ธุรกิจ        

ประกันชีวิต

ธุรกิจ

ประกันภยั

ธุรกิจ        

บริหาร     

สินทรัพย ธุรกิจอื่น

รายการ      

ตัดบัญชี

งบการเงิน

รวม

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (445) 25,182 193 457 283 433 1,392 (30) 27,465

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 2,296 8,643 2,228 (24) 1,816 352 834 (3,702) 12,443

คาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ (262) (17,029) (1,365) (123) (779) (219) (673) 620 (19,830)

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอยคา 30 (7,181) - - - 646 (418) (161) (7,084)

กําไรจากการดําเนินงานกอน          

ภาษีเงินได 1,619 9,615 1,056 310 1,320 1,212 1,135 (3,273) 12,994

ภาษีเงินได 34 (1,697) (205) (11) (274) (143) (241) (21) (2,558)

กําไรกอนสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุม 1,653 7,918 851 299 1,046 1,069 894 (3,294) 10,436

สินทรัพยของสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้

(หนวย: ลานบาท)

บริษัทฯ

ธุรกิจ

ธนาคาร

ธุรกิจ

หลักทรัพย

ธุรกิจ        

ประกันชีวิต

ธุรกิจ

ประกันภัย

ธุรกิจ        

บริหาร     

สินทรัพย ธุรกิจอื่น

รายการ       

ตัดบัญชี

งบการเงิน

รวม

สินทรัพยของสวนงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 39,318 938,834 7,862 11,052 11,532 6,797 30,736 (48,550) 997,581

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2557 39,052 967,216 8,060 11,294 11,234 10,784 30,824 (52,834) 1,025,630
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46.3 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

ในป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10

ของรายไดของกจิการ

47. ทรัพยสินท่ีมีภาระผูกพัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินที่มีภาระผูกพัน ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี 

ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)

วางประกันกับนายทะเบียนั 650 - - -

วางประกันศาล 7 7 - -

เงินลงทุนในหลักทรัพย

วางประกันกับนายทะเบียน 2,431 3,295 - -

วางประกันศาล 404 422 - -

   ค้ําประกันการใชไฟฟา 1 1 - -

ทรัพยสินรอการขาย

อสังหาริมทรัพยสวนที่ใหสิทธิแกลูกหน้ี                 

ในการซ้ือคืนหรือซ้ือกอน 262 289 - -

อสังหาริมทรัพยสวนที่ทําสัญญาจะซ้ือจะขายกับ

ลูกคา แตอยูระหวางการผอนชําระหรือ               

การโอนกรรมสิทธิ์ 131 426 27 1

3,886 4,440 27 1
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48. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนาท่ีมีสาระสําคัญมีดังน้ี

48.1 ภาระผูกพัน
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

การรับอาวัลตั๋วเงิน 1,270 256 - -

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 497 509 - -

เล็ตเตอรออฟเครดิต 2,310 4,796 - -

ภาระผูกพันอื่น

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดถอน 24,506 27,400 - -

อื่น ๆ 53,203 55,267 1 1

รวม 81,786 88,228 1 1

นอกจากนี้ บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียตางสกุลเงิน

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาซื้อขายทองคําลวงหนาตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงินขอที่ 8

48.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระที่ตองจายคาบริการท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน         

รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคาบริการอ่ืน ๆ พรอมท้ังคาเชาและคาบริการอาคารสํานักงาน

ตามสัญญาเชาและบริการระยะยาวดังน้ี

 (หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป กจิการอ่ืน กจิการอ่ืน

2559 2,030 16

2560 1,584 13

2561 เปนตนไป 1,253 9

นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีภาระท่ีตองจายคาบริการงานธุรการตาง ๆ ใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งตามอัตรา

ตนทุนที่เกิดข้ึนจริงบวกสวนเพิ่มตามระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
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48.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด  (มหาชน) และการ
โอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยไดทําสัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) 

(“ธนาคารศรีนคร”) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545 เปนตนไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย 

ไดมีการโอนสินทรัพยของธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย 

เพชรบุรี จํากัด (“บบส. เพชรบุรี”) และไดมีการโอนตอใหบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“บบส. 

สุขุมวิท”) ตอมาธนาคารนครหลวงไทยไดโอนกิจการท้ังหมดรวมท้ังภาระผูกพันและขอตกลงตางๆ ที่ธนาคาร

นครหลวงไทยมีอยูกับ บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ใหแกธนาคารธนชาต โดยมีผลเปนการโอน

สมบูรณตามกฎหมายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ทําใหธนาคารธนชาตมีภาระคงคางจากการโอนดังกลาว อยางไรก็ตาม 

ภาระผูกพันที่กองทุนฟนฟูฯมีอยูตอธนาคารนครหลวงไทยไดถูกโอน/เขาสวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะ

ผูซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) ดวยเชนเดียวกัน ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ภาระผูกพันดังกลาวประกอบดวย 

ก) สวนตางจากการโอนสินทรัพยใหบบส. สุขุมวิท จํานวนเงิน 2 ลานบาท ซึ่งคงเหลือเปนลูกหนี้รอเรียก

เก็บโดยแสดงเปนรายการ “สวนตางจากการโอนสินทรัพยใหบบส. สุขุมวิท” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการคงคางดังกลาวเกิดจากการโอนสิทธิไลเบี้ยสินเช่ือค้ําประกัน ซึ่งมีประเด็นที่ตองหาขอยุติ            

ในเร่ืองการพิสูจนสิทธิเรียกรองหรือคุณสมบัติของสินทรัพยวาเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาโอน

สินทรัพยหรือไม ซึ่ง บบส. สุขุมวิท ยังไมตกลงรับโอนและปจจุบันอยูระหวางการตรวจสอบและ/หรือ

เจรจาระหวางธนาคารธนชาต บบส. สุขุมวิท และกองทุนฟนฟูฯเพ่ือหาขอยุติตอไป ซึ่งไดตั้งคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว 

ข) รายการโอนสินทรัพยบางรายการ (ทั้งในสวนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) ที่ 

บบส. สุขุมวิท อยูระหวางการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาโอนกลับหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับชําระเงิน

คืนพรอมดอกเบ้ีย ซึ่งสวนใหญมีประเด็นท่ีตองหาขอยุติในเร่ืองการพิสูจนสิทธิเรียกรอง  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 รายการท่ีบบส. สุขุมวิท อยูระหวางการตรวจสอบมีจํานวนประมาณ 29                 

ลานบาท ซึ่งเปนรายการท่ีเกี่ยวกับธนาคารศรีนครเดิมท้ังจํานวน และหากมีความเสียหายเกิดข้ึน 

ธนาคารธนชาตจะไดรับชดเชยจากกองทุนฟนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถามี) จะอยูภายใตวงเงินซึ่ง

กองทุนฟนฟูฯไดต้ังวงเงินชดเชยความเสียหายสวนน้ีไวประมาณ 37 ลานบาท  

ค)   คดีความฟองรองที่เกี่ยวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจํานวน

ประมาณ 1,034 ลานบาท ตามท่ีไดเปดเผยเปนสวนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนาใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 49 
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ง) ภาระตามหนังสือค้ําประกันที่ยังคงคาง 

กองทุนฟนฟูฯไดนําเงินเทากับวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวกับธนาคารธนชาตในบัญชีเงินฝากในนาม

กองทุนฟนฟูฯเพื่อเปนแหลงเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก

การรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขที่ตกลงสําหรับประเด็นคงคางตามท่ี

กลาวในขอ ก) ข) ค) และ ง) ขางตน ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารธนชาตมีบัญชีเงินฝากในนาม

กองทุนฟนฟูฯเพื่อเปนแหลงเงินที่จะชดเชยความเสียหายจํานวนเงินคงเหลือประมาณ 413 ลานบาท  

อยางไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทไดมีการรวมประชุมหารือและหาขอยุติรวมกันในหลักการ

สําหรับประเด็นคงคางดังกลาวขางตน ทั้งน้ี ดวยขอยุติในหลักการดังกลาว ธนาคารธนชาตจึงคาดวาจะไมมี

ผลเสียหายในจํานวนท่ีมีสาระสําคัญที่อาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากที่ไดมีการกันสํารองไวในบัญชีแลว และ/

หรือสวนที่กองทุนฟนฟูฯจะเปนผูรับผิดชอบ 

49. คดีฟองรอง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายเปน

จํานวนรวมประมาณ 3,552 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 65 ลานบาท) ซึ่งผลของคดียังไมเปนที่สิ้นสุด 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยไดพิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนไวแลวบางสวน และสวนท่ีเหลือ

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไมไดบันทึกเปนหน้ีสิน          

ณ ปจจุบัน  

 หนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายขางตนสวนหนึ่งในงบการเงินรวมจํานวน  1,034 

ลานบาท เปนคดีที่เกี่ยวพันมาถึงธนาคารธนชาตจากการที่ธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคาร         

ศรีนคร ซึ่งธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรับชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลง

กับกองทุนฟนฟูฯ  

50. หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และ

บริษัทยอยจํานวนเงินประมาณ 31 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟา (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  1 ลานบาท) 



296 รายงานประจําป 2558

51. การซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - เงินลงทุนในบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริษัทฯและบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทรวม”) ไดทําสัญญาซื้อขาย

หุนของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย”) จากธนาคาร 

ธนชาต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 900 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของบริษัทฯจํานวน 482 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.5  

 ทั้งน้ีสัญญาซื้อขายดังกลาวมีเงื่อนไขในการซ้ือ โดยหากผูซื้อไดขายหุนของบมจ.ประกันชีวิตนครหลวงไทย 

ออกไปภายใน 2 ป นับจากวันที่ทําสัญญาฉบับนี้ ผูซื้อไมวารายใดรายหนึ่งหรือทั้งสองรายมีกําไรเกิดข้ึนจาก

การขายหุนของบมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย ผูซื้อรายดังกลาวจะจายเงินเทากับจํานวนกําไรจากการขาย

หุนใหแกผูขายเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับจากวันท่ีผูซื้อรายดังกลาวไดขายหุนของบมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย

ออกไป 

 โดยระหวางไตรมาสท่ี 1 ของป 2558 บริษัทฯ ไดโอนขายหุนของบมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํานวน 

1,750,000 หุน ใหแก บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ทําใหบริษัทฯ คงเหลือเงินลงทุนในหุนของ บมจ. 

ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํานวน 35,700,000 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด 

 อยางไรก็ตาม เน่ืองจากรายการซื้อขายหุนดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนจากเดิมถือหุน

ทางออมเปนการถือหุนทางตรงโดยบริษัทฯ ดังน้ัน จึงไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 

52. เครื่องมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหน้ีสินทางการ

เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

52.1 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบ

เนื่องมาจากการท่ีคูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวใน

เคร่ืองมือทางการเงินได มูลคาสูงสุดของความเสี่ยง คือ มูลคาตามบัญชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดวย

สํารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน และความเสี่ยงของภาระผูกพันจากการอาวัล ค้ําประกัน

การกูยืม และค้ําประกันอ่ืน ๆ และรวมถึงสัญญาตราสารอนุพันธ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนของการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การวิเคราะห

ความเสี่ยง การวิเคราะหความสามารถในการชําระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพื่อตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพสินเชื่อเพื่อเปนการปองกันและแกไขสินเชื่อท่ีจะเปนปญหาในอนาคต 
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52.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับ       

ความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย       

ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะเงินตราตางประเทศและฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ดังน้ัน       

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเสี่ยงหลักคือความเสี่ยงดานอัตรา

ดอกเบ้ีย ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา

โภคภัณฑ

ก) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงท่ีมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ

โครงสรางและสัดสวนการถือครองสินทรัพยและหน้ีสินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบ้ียที่แตกตางกันให

เหมาะสมและเปนไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยง

ท่ียอมรับได โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบ้ีย

สินทรัพย/หนี้สินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

มีอัตรา          

ดอกเบ้ียคงที่ ไมมีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพยทางการเงนิ
เงินสด - - 13,337 13,337

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 559 53,579 4,195 58,333

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - 5,447 5,447

เงินลงทุน 1,199 172,558 9,099 182,856

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1) 242,136 472,097 445 714,678

ลูกหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย - - 912 912

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - - 1,101 1,101

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 267,328 395,614 6,512 669,454

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 16,928 67,155 1,517 85,600

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม - - 2,202 2,202

หนี้สินตราสารอนุพันธ - - 6,758 6,758

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 62 84,867 - 84,929

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย - - 2,073 2,073

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรู้
รายไดตามเกณฑคงคาง
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

รายการ

มีอัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

มีอัตรา          

ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพยทางการเงนิ
เงินสด - - 16,605 16,605

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 816 57,575 7,836 66,227

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - - 4,389 4,389

เงินลงทุน 1,293 150,260 7,711 159,264

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1) 261,461 493,259 988 755,708

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย - - 1,805 1,805

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - - 18 18

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 246,803 443,490 6,656 696,949

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 12,501 65,035 2,603 80,139

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,655 1,655

หนี้สินตราสารอนุพันธ้ - - 5,200 5,200

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 4 98,414 - 98,418

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีจากการซื้อขายหลักทรัพย - - 1,520 1,520

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - - 480 480

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี้ รวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรู
รายไดตามเกณฑคงคาง

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

รายการ

มีอัตราดอกเบี้ย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

มีอัตรา           

ดอกเบี้ยคงที่ ไมมีดอกเบ้ีย รวม

สินทรัพยทางการเงินั
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 18 - 7 25

เงินลงทุน 694 727 851 2,272

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1) 1,069 90 4 1,163

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 13,700 - 13,700

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรู
รายไดตามเกณฑคงคาง
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

รายการ

มีอัตราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตาม

อัตราตลาด

มีอัตรา           

ดอกเบ้ียคงที่ ไมมีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพยทางการเงนิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 11 - 10 21

เงินลงทุน 708 4,368 479 5,555

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1) 378 156 5 539

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยมื - 12,200 - 12,200

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี รวมเงินใหสินเชื่อที่หยุดรับรู
รายไดตามเกณฑคงคาง 

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มีวันท่ีมีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแต        

วันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย

รายการ

เม่ือ        

ทวงถาม

0 - 3

เดือน

3 - 12

เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม

ถัวเฉลี่ย      

ถวงนํ้าหนัก

รอยละ

สินทรัพยทางการเงนิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 52,068 511 1,000 - 53,579 2.08 - 3.04

เงินลงทุน 263 18,019 38,469 108,685 7,122 172,558 2.20 - 3.78

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (กอนหัก

กําไรจากการโอนขายระหวางกัน) 5,275 46,255 23,877 289,675 107,015 472,097 6.52 - 8.13

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 133 88,832 299,467 7,182 - 395,614 2.13

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 439 39,352 21,522 5,107 735 67,155 1.08 - 2.71

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 1,145 10,600 18,800 16,576 37,746 84,867 3.72 - 4.69
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย

รายการ

เม่ือ        

ทวงถาม

0 - 3

เดือน

3 - 12

เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม

ถัวเฉลี่ย      

ถวงนํ้าหนัก

รอยละ

สินทรัพยทางการเงนิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - 54,369 2,706 500 - 57,575 3.07 - 3.63

เงินลงทุน - 13,924 21,939 103,605 10,792 150,260 2.93 - 4.43

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (กอนหัก

กําไรจากการโอนขายระหวางกัน) 9,065 34,415 20,362 317,445 111,972 493,259 7.30 - 8.71

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 146 152,695 257,989 32,660 - 443,490 2.76

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 549 46,094 13,473 4,919 - 65,035 1.51 - 3.46

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 1,048 25,653 21,117 16,880 33,716 98,414 4.24 - 4.73

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย

เม่ือ 0 – 3 3 - 12 ถัวเฉลี่ย

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงนํ้าหนัก

รอยละ

สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน - 280 - 447 - 727 2.91

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 90 - - - - 90 7.47

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 500 500 7,000 5,700 13,700 4.43

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด อัตราดอกเบ้ีย

เม่ือ 0 - 3 3 - 12 ถัวเฉลี่ย

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ป เกิน 5 ป รวม ถวงนํ้าหนัก

รอยละ

สินทรัพยทางการเงนิ
เงินลงทุน - - 3,636 650 82 4,368 7.58

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 145 - - - 11 156 8.27

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - - 500 3,100 8,600 12,200 4.73
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นอกจากน้ี  บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย /หนี้สินทางการเงินท่ีกอให เกิดรายไดและคาใชจาย

ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน

และอัตราเฉลี่ยของดอกเบ้ียสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เปนดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ถัวเฉลีย่ ดอกเบ้ีย อัตราเฉลีย่ ถัวเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อัตราเฉลี่ย

(รอยละ) (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 56,153 1,614 2.87 84,946 1,936 2.28

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา 10,504 334 3.18 13,328 464 3.48

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 139,098 3,850 2.77 124,546 4,245 3.41

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้/การใหเชาซื้อ

และสัญญาเชาการเงิน 702,740 42,842 6.10 754,173 46,295 6.14

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก 664,784 16,236 2.44 694,171 19,721 2.84

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 70,650 958 1.36 68,656 1,091 1.59

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 90,501 3,716 4.11 108,142 4,663 4.31

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลอื

ถัวเฉลีย่ ดอกเบ้ีย อัตราเฉลีย่ ถัวเฉลี่ย ดอกเบ้ีย อัตราเฉลี่ย

(รอยละ) (รอยละ)

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 72 - 0.72 3,575 98 2.73

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา 14 - 0.17 23 - 1.04

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,246 226 5.33 7,329 400 5.45

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้/การใหเชาซื้อ้

และสัญญาเชาการเงิน 907 67 7.25 317 5 7.95

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 13,085 599 4.58 19,392 948 4.89
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ข) ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อันอาจมีผล

ใหมูลคาของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทําใหเกิดความผันผวนตอรายได หรือมูลคาของ

สินทรัพยหรือหนี้สินทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทยอยมีธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทําใหมีความเสี่ยงจ ากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยการบริหารจัดการสถานะเงินตราตางประเทศสุทธิ และดําเนินการภายใตนโยบายบริหาร           

ความเสี่ยง ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษทัยอยภายใตเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท.อยางเครงครัด

ฐานะเงินตราตางประเทศของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

ดอลลาร

สหรัฐฯ ยูโร เยน

ดอลลาร

ออสเตรเลีย อื่น ๆ

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด 95 80 10 11 39

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 1,311 56 90 19 93

เงินลงทุน 8,874 - - - 1,171

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ้ 21,176 214 83 796 51

สินทรัพยอื่น 1,222 - - - 2

รวมสินทรัพย 32,678 350 183 826 1,356

เงินรับฝาก 762 79 - 28 21

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 22,157 3 - - -

หนี้สินตราสารอนุพันธ 3 - - - -

รวมหนี้สนิ 22,922 82 - 28 21

สุทธิ 9,756 268 183 798 1,335

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน
ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 365 21 84 - 8

เล็ตเตอรออฟเครดิต 2,108 47 56 - 43

ภาระผูกพันอื่น ๆ 934 25 2 - 29
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2557

ดอลลาร

สหรัฐฯ ยูโร เยน

ดอลลาร

ออสเตรเลีย อื่น ๆ

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด 1,339 576 19 217 330

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,660 62 79 15 156

เงินลงทุน 10,667 1 - - 1,137

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ้ 23,901 83 39 2 19

สินทรัพยอื่น 478 - - - 2

รวมสินทรัพย 41,045 722 137 234 1,644

เงินรับฝาก 274 36 137 6 7

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 16,899 1 - - -

รวมหนี้สิน 17,173 37 137 6 7

สุทธิ 23,872 685 - 228 1,637

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน
ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกําหนด 378 19 71 - 2

เล็ตเตอรออฟเครดิต 4,418 48 215 - 13

ภาระผูกพันอื่น ๆ 873 26 5 - 28

นอกจากน้ี บริษัทยอยยังมีภาระผูกพันตามสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียตาง          

สกุลเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาอนุพันธอ่ืนท่ีตองจายหรือรับชําระเปนเงินตรา

ตางประเทศท่ีบริษัทยอยไดทําเพื่อการคาและเพื่อปองกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

ดอลลาร        

สหรัฐฯ ยูโร เยน

ดอลลาร 

ออสเตรเลีย อื่น ๆ

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน

    -  สัญญาซื้อ 45,537 377 336 - 397

- สัญญาขาย 45,634 679 521 796 593

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

ตางสกุลเงินเ

    -  สัญญาซื้อ 5,513 - - - -

    -  สัญญาขาย 14,553 - - - 1,134

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

- สัญญาซื้อ 70,573 - - - -

    -  สัญญาขาย 70,573 - - - -
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 

 

ดอลลาร        

สหรัฐฯ ยูโร เยน 

ดอลลาร 

ออสเตรเลีย อื่น ๆ 

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน       

     -  สัญญาซื้อ 33,354 326 846 126 869 

     -  สัญญาขาย 46,211 1,015 832 340 1,353 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

ตางสกุลเงิน    

 

 

     -  สัญญาซื้อ 2,463 - - - - 

     -  สัญญาขาย 13,077 - - - 1,103 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย      

     -  สัญญาซื้อ 56,866 - - - - 

     -  สัญญาขาย 56,866 - - - - 

ค) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคาโภคภัณฑ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน /สินคาโภคภัณฑ  คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุนหรือราคาสินคาโภคภัณฑ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความผันผวน

ตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด โดยมีการกําหนดระดับเพดาน            

ความเสี่ยง (Limit) ในการทําธุรกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่บริษัทฯและบริษัทยอยรับได เชน 

Position Limit และ Loss Limit เปนตน โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) ซึ่งแยกออก

จากหนวยงานท่ีทําธุรกรรม (Front Office) และหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back Office) ทําหนาท่ีควบคุม

ความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ตาง ๆ ตอคณะกรรมการ หนวยงานหรือผูบริหารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ

บริหารความเส่ียงไดทันทวงที โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

52.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได

เมื่อครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตาม

ความตองการในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได   

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีโครงสราง            

แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการดํารง            

สภาพคลอง เพื่อใหมั่นใจวามีฐานะสภาพคลองที่เพียงพอตอความตองการในปจจุบันและอนาคต โดยอยู

ภายใตการควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบ้ีย 
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วันท่ีที่ครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

และ 2557 มีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558

รายการ เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม

สินทรัพยทางการเงนิ
เงินสด 13,337 - - - 13,337

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 4,754 52,579 1,000 - 58,333

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 1,548 3,899 - 5,447

เงินลงทุน 1,462 61,303 111,016 9,075 182,856

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1) 43,092 115,449 556,137 - 714,678

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย - 912 - - 912

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 1,101 - - 1,101

หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก 268,820 391,705 8,929 - 669,454

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 18,884 60,874 5,842 - 85,600

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 2,202 - - - 2,202

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 1,639 5,119 - 6,758

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 1,149 29,458 54,322 - 84,929

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีจากการซื้อขาย

หลักทรัพย - 2,073 - - 2,073

ภาระผูกพัน
การรับอาวัลตั๋วเงิน 278 868 124 - 1,270

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง          

ไมครบกําหนด 19 478 - - 497

เล็ตเตอรออฟเครดิต 615 1,690 5 - 2,310

ภาระผูกพันอื่น 36,968 39,165 1,576 - 77,709

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายได
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 

รายการ เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด 16,605 - - - 16,605 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  8,652 57,075 500 - 66,227 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 705 3,684 - 4,389 

เงินลงทุน 1,293 46,335 103,982 7,654 159,264 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (1) 59,165 198,317 498,226 - 755,708 

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย - 1,805 - - 1,805 

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 18 - - 18 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรับฝาก 249,397 413,679 33,873 - 696,949 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน  15,541 59,679 4,919 - 80,139 

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 1,655 - - - 1,655 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 701 4,499 - 5,200 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 1,052 37,275 56,597 3,494 98,418 

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีจากการซื้อขาย

หลักทรัพย - 1,520 - - 1,520 

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 480 - - 480 

ภาระผูกพัน       

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 35 201 20 - 256 

ภาระตามต๋ัวแลกเงินคาสินคาเขาที่ยัง          

ไมครบกําหนด 39 470 - - 509 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 63 4,733 - - 4,796 

ภาระผูกพันอื่น 43,507 38,529 631 - 82,667 

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายได  
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

รายการ เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม

สินทรัพยทางการเงนิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 25 - - - 25

เงินลงทุน 694 280 447 851 2,272

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้(1) 1,146 - 17 - 1,163

หนี้สินทางการเงนิ
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 1,000 12,700 - 13,700

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันอื่น 1 - - - 1

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายได

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

รายการ เม่ือทวงถาม นอยกวา 1 ป มากกวา 1 ป ไมมีกําหนด รวม

สินทรัพยทางการเงนิ
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 21 - - - 21

เงินลงทุน 708 - 731 4,116 5,555

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้(1) 524 - 15 - 539

หนี้สินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - 500 11,700 - 12,200

ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันอื่น 1 - - - 1

(1) ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินใหสินเชื่อท่ีหยุดรับรูรายได
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52.4 มูลคายุติธรรม

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแยกแสดงตามลําดับชั้นของ

มูลคายุติธรรม ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 5,426 5,426 - 5,426 - 4,326 4,326

เงินลงทุน 170,703 170,703 4,867 165,836 - 145,796 145,796

หนี้สินตราสารอนุพันธ 5,218 5,218 4 5,214 - 4,183 4,183

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่
ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินสด 13,337 13,337 13,337 - - 16,605 16,605

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

(สินทรัพย)

58,138 58,138 4,726 31,901 21,511 66,038 66,038

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 21 22 - 22 - 63 63

เงินลงทุน 13,859 19,287 - 9,356 9,931 16,522 16,873

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 689,051 695,113 - 331,212 363,901 727,994 727,994

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย 912 912 - 912 - 1,805 1,805

สินทรัพยอื่น - ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 1,101 1,101 - 1,101 - 18 18

เงินรับฝาก 669,454 669,567 273,840 395,727 - 696,949 696,949

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

(หนี้สิน)

85,600 85,619 18,404 54,203 13,012 80,139 80,139

หนี้สินจายคืนเม่ือทวงถาม 2,202 2,202 2,202 - - 1,655 1,655

หนี้สินตราสารอนุพันธ 1,540 1,427 - 1,427 - 1,017 1,017

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 84,929 87,248 - 87,248 - 98,418 98,418

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีจากการซื้อขาย

หลักทรัพย

2,073 2,073 - 2,073 - 1,520 1,520

หนี้สินอื่น - เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - - - - - 480 480
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทีว่ัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุน 2,078 2,078 821 1,257 - 1,708 1,708

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่
ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

(สินทรัพย)

25 25 25 - - 21 21

เงินลงทุน 634 1,547 - - 1,547 4,332 4,326

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,072 1,072 - 993 79 389 389

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 13,700 14,707 - 14,707 - 12,200 12,200

เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม

เงินสด - มูลค ายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่ แสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงิน

รายการระหวางธนาคารและ   

ตลาดเงิน (สินทรัพย)

- มูลค ายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่ แสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงินเนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

ตราสารอนุพันธ - มูลคายุติธรรมอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ในกรณีที่มูลคายุติธรรม

ของตราสารอนุพันธที่ไมสามารถอางอิงราคาตลาดได มูลคายุติธรรมจะ

คํานวณโดยใชเทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลคา ซึ่ง

ตัวแปรท่ีใชในแบบจําลองเปนขอมูลตลาด เชน อัตราดอกเบี้ย และอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไดมาจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ ปรับ

ดวยคาความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาแตละราย ตามท่ีกลาวไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.22

เงินลงทุน - มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณ 

จากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของป

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใช อัตราผลตอบแทน 

ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดอ่ืน

- มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

หนวยลงทุน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.3
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เงินลงทุน (ตอ) - มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ

ของตลาด คํานวณโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีใชแพรหลายใน

ตลาด ไดแก วิธีราคาตลาด (Market approach) หรือวิธีราคาทุน (Cost 

approach) หรือวิธีรายได (Income approach) ในการคํานวณมูลคาของ

กิจการ รวมถึงใชมูลคาทางบัญชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลคา

ทางบัญชี (Adjusted Book Value)  

- มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้คํานวณจากมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายหลักประกัน 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ - มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด

ประมาณตามมูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผ่ือการ

ปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหน้ี 

- มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเช่ือที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่คํานวณจากมูลคา

ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียของ

เงินใหสินเชื่อที่มีลักษณะคลายกันสุทธิคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและ

รายไดรอตัดบัญชี   

- มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อดอยคุณภาพประมาณตามมูลคาตาม

บัญชีสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หรือประมาณตามมูลคาท่ีคาดวา

จะขายหน้ีได หรือคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะ

ไดรับจากการขายหลักประกัน 

ลูกหนี้และเจาหน้ีจาก 

 การซื้อขายหลักทรัพย 

- มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ลูกหนี้และเจาหน้ีสํานักหักบัญชี - มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

เงินรับฝาก - มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม หรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งอายุครบ

กําหนดคงเหลือไมเกินกวา 1 ป นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ประมาณตามมูลคาตามบัญชี 

- มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ

กําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยของ

เงินรับฝากของธนาคารท่ีมีลักษณะคลายกัน 
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รายการระหวางธนาคารและ     

ตลาดเงิน (หนี้สิน) 

- มูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินประเภทจายคืน

เม่ือทวงถาม  หรือมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่ซึ่งอายุครบกําหนดคงเหลือไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีใน

งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลคาตามบัญชี       

- มูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินท่ีมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีใน

งบแสดงฐานะการเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวย

อัตราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหนี้หรืออัตราดอกเบี้ยตามประกาศ

ของธนาคารที่มีลักษณะคลายกัน  

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่ แสดงในงบแสดง 

ฐานะการเงินเนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม - มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับ

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่งอายุครบกําหนดคงเหลือ 

ไมเกินกวา 1 ป นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลคา

ตามบัญช ี

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี

และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลายกัน 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

52.5 ตราสารอนุพันธ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงของบริษัทฯและ

บริษัทยอย และเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึ่งตราสารอนุพันธเหลาน้ีไดแก สัญญาอัตรา

แลกเปลี่ยน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซื้อขาย

สินคาโภคภัณฑ เปนตน  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานตราสารอนุพันธ โดยกําหนดนโยบายและ

วงเงินที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงใหมีขั้นตอนการรายงานความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดานอนุพันธ

ทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมความเส่ียงดานการผิดนัดชําระท่ีเกี่ยวของกับอนุพันธทางการเงิน 

โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือที่ใหกับลูกคาโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกลาวเปนไปเชนเดียวกับกระบวนการ

พิจารณาสินเชื่ออันทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมระดับความเส่ียงท่ีสามารถรับได 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาตราสารอนุพันธที่ทําข้ึนเพื่อ

การคาและเพื่อปองกันความเสี่ยง (บญัชเีพื่อการธนาคาร) ซึ่งจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญา ดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม ไมเกิน 1 ป มากกวา 1 ป รวม

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน

- สัญญาซื้อ 46,583 64 46,647 35,521 - 35,521

- สัญญาขาย 48,159 64 48,223 49,751 - 49,751

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย             

ตางสกุลเงิน

- สัญญาซื้อ 1,153 4,360 5,513 - 2,463 2,463

- สัญญาขาย 2,468 13,219 15,687 - 14,180 14,180

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย

- จายอัตราดอกเบ้ียคงที่ 37,466 137,655 175,121 62,552 130,625 193,177

- จายอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 33,391 139,667 173,058 46,647 128,460 175,107

- รับอัตราดอกเบ้ียคงที่ 33,391 138,667 172,058 46,647 127,460 174,107

- รับอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 37,466 138,655 176,121 62,552 131,625 194,177

สัญญาฟวเจอรส

 - สัญญาซื้อ 104 - 104 8 - 8

- สัญญาขาย 239 - 239 237 - 237

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ

- สัญญาขาย 89 - 89 17 - 17

อื่นๆ

- สัญญาขาย - - - 37 - 37

53. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

สามัญประจําป 2559 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญและผูถือหุน

บรุิมสิทธิในอัตราหุนละ 1.10 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,282 ลานบาท

54. การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559
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หน้าหัวข้อ

1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 045

2.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 053

3.	 ปัจจัยความเสี่ยง	 069

4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 168

5.	 ผู้ถือหุ้น	 173

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 175

7.	 โครงสร้างการจัดการ	 095

8.	 การก�ากับดูแลกิจการ	 108

9.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 081

10.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 124

11.	 รายการระหว่างกัน	 163

12.	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 002

13.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 018

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 

ในรายงานประจ�าปี 2558
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ค�าย่อ

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทฯ

บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 ประกันชีวิตนครหลวงไทย

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 บบส.	เอ็นเอฟเอส

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 บบส.	แม๊กซ์

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธนาคารธนชาต

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 บล.	ธนชาต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 บลจ.	ธนชาต

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธนชาตประกันภัย

บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 ราชธานีลิสซิ่ง

บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	 ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง

บริษัท	เนชั่นแนล	ลีซซิ่ง	จ�ากัด	 เนชั่นแนลลีซซิ่ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 บบส.	ทีเอส

บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	 ธนชาตแมเนจเม้นท์

บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	 ธนชาตเทรนนิ่ง

บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จ�ากัด	 ธนชาตโบรกเกอร์

บริษัท	สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด	 สคิบเซอร์วิส

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ธปท.

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลท.

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	 กองทุนฟื้นฟูฯ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ปปง.

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย	 สโกเทียแบงก์

ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธนาคารนครหลวงไทย

บริษัท	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	 บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต

บริษัท	ธนชาตประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 ธนชาตประกันชีวิต

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 ส�านักงาน	อีวาย

สหรัฐอเมริกา	 สหรัฐฯ

พระราชบัญญัติ	 พ.ร.บ.



กลุ ่มธนชาต ตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

จึงร่วมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระดาษ

ที่ผลิตจากป่าปลูกและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้หมึกพิมพ์

ที่ท�าจากถั่วเหลือง (Soy-based Ink) ในการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2558

ออกแบบโดย บริษัท แปลน กราฟิค จ�ากัด  โทร. 0 2277 2222
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