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“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

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

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

สารจากคณะกรรมการ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ถือหุ ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2560
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กลุ ่มธนชาต ตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

จึงร่วมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระดาษ

ที่ผลิตจากป่าปลูกและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้หมึกพิมพ์

ที่ท�าจากถั่วเหลือง (Soy-based Ink) ในการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2560

ออกแบบโดย บริษัท แปลน กราฟิค จ�ากัด  โทร. 0 2277 2222



วิสัยทัศน์

 

เป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการ

ให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม 

สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

ด้วยบริการและค�าแนะน�าที่เป็นเลิศ

ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 4 ประการ 

ในการด�าเนินธุรกิจ 

ปี 2561

1

3

4

2

การลงทุนและพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Technology) อย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนส�าคัญที่จะน�าพากลุ่มธนชาตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยให้ความส�าคัญ

กับการให้บริการทางการเงินในรูปแบบธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) อย่างเต็มรูปแบบ  

สอดรับกับวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ  

และการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People Development) ให้มีความเป็นมืออาชีพ  

มีความเป็นผู้น�า โดยเน้นสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ยกระดับทักษะ ความรู้ และความสามารถ

ของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

และโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

การท�างานร่วมกัน (Work Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน โดยพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น

และปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการท�างานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 

(Process Enhancement) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย  

โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยท�าให้กลุ่มธนชาตสามารถให้บริการลูกค้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงบริหารต้นทุนในการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการด�าเนินธุรกิจ

1. สามารถแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 

 มีผลประกอบการที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบ

 ในระยะสั้นและระยะยาว

2. ประกอบธรุกจิโดยเคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบ 

 ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

3. ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสังคม และ 

 พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  

 (Corporate Resilience)
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บริษัท 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�าหรับป	ี2560	เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล	 	 	 	

(8)
	 กระดานในประเทศ/ราคาหุ้นสูงสุด	-	ต�่าสุดเป็นราคาระหว่างปี	 	 	 	

เงินให้สินเชื่อ และเงินรับฝาก ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก
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ณ	วันที	่หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)     

			รายได้ดอกเบี้ย		 	44,681		 	45,208		 	48,640		 	52,940		 	54,108	

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		  15,511		 	16,740		 	20,910		 	25,475		 	27,615	

			รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	  29,170 	 	28,468		 	27,730		 	27,465		 	26,493	

			รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย		  13,402   12,231   12,474   12,443   26,488 

			รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	
(1)
  42,572		 	40,699		 	40,204		 	39,908		 	52,981	

			ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	  20,836		 	21,025		 	20,319		 	19,830		 	20,624	

			หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	  6,236		 	6,210		 	8,600		 	7,084		 	11,419	

			ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	  15,500 	 	13,464		 	11,285		 	12,994		 	20,938	

			ภาษีเงินได้	  1,159   853   225   2,558   4,288 

			ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง	  14,341		 	12,611		 	11,060		 	10,436		 	16,650	

			ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก	  - 			 	-				 	-				 	-				 	354	

			ก�าไรส�าหรับปี	  14,341		 	12,611		 	11,060		 	10,436		 	17,004	

			 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 	7,001		 	6,013		 	5,436		 	5,120		 	9,231	

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	  7,340		 	6,598		 	5,624		 	5,316		 	7,773	

     

อัตราส่วนผลการดำาเนินงาน (ร้อยละ)     

			อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ROAA)	  1.45		 	1.29		 	1.12		 	1.02		 1.65

			อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	
(2)
	(ROAE)		 	11.80		 	10.89		 	10.48		 	10.39		 20.36

			ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	
(3)
 (Interest Spread)   2.90		 	2.86		 	2.70		 	2.55		 2.54

			อัตราส่วนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 	 	 	 	

					 ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(Credit	Cost)		 	0.79 	 	0.86		 	1.12		 	0.88		 1.36

			อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการ

	 	 ด�าเนินงานสุทธ	ิ
(4)
	(Cost	to	Income	Ratio)		 	48.94		 	51.66		 	50.54		 	49.69		 38.67

     

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)     

			เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี	้	  712,761 	 	692,046		 	714,628		 	755,656		 	791,174	

			เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ		 	18,894		 	17,289		 	22,581		 	33,768		 	37,540	

			สินทรัพย์รวม	 	1,025,525 	 	966,867		 	997,581		 	1,025,630		 	1,050,914	

			เงินรับฝาก	 	716,091		 	676,456		 	669,454		 	696,949		 	715,931	

			หนี้สินรวม	 	895,455		 	847,016		 	886,258		 	921,354		 	955,474	

			ส่วนของเจ้าของรวม	 	130,070 	 	119,851		 	111,323		 	104,276		 	95,440	

			ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	62,020		 	56,891		 	52,674		 	51,353		 	47,369	

 2560 2559 2558 2557 2556

กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) และ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
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ณ	วันที	่หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม

งบการเงินรวม

     

คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน (ร้อยละ)     

			เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก	  99.53 	 	102.30		 	106.75		 	108.42		 	110.51	

			เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงินให้สินเชื่อรวม		 	2.40		 	2.41		 	2.96		 	4.21		 	4.49	

			เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงนิให้สนิเชือ่รวม	  1.23 	 	1.12		 	1.30		 	2.06		 	2.30	

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	
(5)
      

			 	 (Coverage	Ratio)		 	131.06		 	146.79		 	117.16		 	84.89		 	82.61	

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ	 	 	 	 	

							ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์	ธปท.	
(6)
   170.48 	 	189.19		 	157.71		 	132.64		 	127.36	

     

ความเพียงพอของเงินกองทุน      

   (ตามหลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่มของ ธปท.)     

			อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	(ร้อยละ)	  12.62		 	11.30		 	10.29		 	9.37		 	9.07	

			อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมด	(ร้อยละ)	 	15.33 	 	15.59		 	14.71		 	13.59		 	14.31	

			สินทรัพย์เสี่ยง	(ล้านบาท)	 	757,218		 	771,056		 	763,285		 	809,876		 	780,045	

     

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

		ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท)	 	 	 	 	

					ก�าไรต่อหุ้นพื้นฐาน	  6.01		 	5.16		 	4.61		 	4.24		 	7.49	

					มูลค่าตามบัญชี	 	53.23 	 	48.83		 	45.21		 	42.56		 	39.26	

					เงินปันผล	
(7)
  0.90 	 	2.00		 	1.80		 	1.60		 	1.60	

		จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ	(ล้านหุ้น)	 	 	 	 	

					จ�านวนเฉลี่ย		  1,165		 	1,165		 	1,179		 	1,206		 	1,232	

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

		ราคาหุ้น	
(8)
	(บาท)	 	 	 	 	

				ราคาสูงสุด	 	58.00 	 	44.75		 	37.00		 	38.75		 50.25

				ราคาต�่าสุด	  43.75		 	33.00		 	28.25		 	30.00		 29.75

				ราคาปิด		 	56.25		 	44.00		 	36.50		 	31.75		 32.25

		มูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	(ล้านบาท)		 	65,539 	 	51,266		 	42,527		 	38,306		 38,909

     

ข้อมูลอื่น     

			พนักงาน	 13,885	 14,763	 14,905	 14,971	 	15,427
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Customer CaPtivation 

CAPABILITY

continuecreate



คิดใหม่ 

ใช้เงิน
เป็น 

เห็นความสุข

สแกน QR Code นี้

เพื่ออ่านเนื้อหาของ

“คิดใหม่ ใช้เงินเป็น เห็นความสุข”

ในรูปแบบ e-book

Community enriChment

growgive

gain



(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการ

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.9 ขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยหลัก 

มาจากการส่งออกและการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัตามการทยอยฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่งของเศรษฐกจิโลก ประกอบกบัการบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน 

ที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์มีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่เงินฝาก 

มีการขยายตัวสอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อ

 จากภาวะเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ดงักล่าว ประกอบกบัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิกลยทุธ์การยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer Centric) ทีมุ่ง่เน้น 

ในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า (Main Bank) ส่งผลให้ในปีทีผ่่านมาธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย มผีลการด�าเนนิงานที่เติบโตขึ้น และเติบโต 

ติดต่อกัน 12 ไตรมาส โดยมีปริมาณเงินให้สินเชื่อขยายตัวร้อยละ 3.01 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมทั้งยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีสัดส่วน 

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.30 ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม รายได้รวมของธนาคารธนชาตปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ในขณะทีม่กีารควบคมุค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานได้เป็นอย่างด ีเป็นผลให้ก�าไรสทุธขิองธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง  

นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังคงมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ในระดับที่สูงที่ร้อยละ 18.94 ซึ่งสูงเป็นล�าดับต้น ๆ  

ของอุตสาหกรรม อีกทั้ง ยังสามารถด�ารงอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity 

Coverage Ratio - LCR) ตามเกณฑ์ Basel III ได้เกินร้อยละ 100 ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ ธปท. ก�าหนด

 ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ส่งผลให้ก�าไรของกลุ่มธนชาตเติบโตขึ้นจาก 12,611 ล้านบาท  

ในปีก่อนหน้า เป็น 14,341 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น ร้อยละ 13.72 โดยเป็นก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จ�านวน 7,001 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

6,013 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.43 คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 6.01 บาท

 นอกจากนี้ ในปี 2560 ถือเป็นปีแห่งความส�าเร็จของบริษัทในกลุ่มธนชาต ด้วยการได้รับรางวัลต่าง ๆ  มากมาย เช่น รางวัล Marketeer  

No.1 Brand Thailand 2016-2017 สาขา Auto Hire Purchase Loan และสาขา Auto Re-Finance รางวลั Auto Loan Product of the Year  

รางวัล Best Securities Company Awards - Retail Investors รางวัล Outstanding Derivatives House Awards รางวัล Outstanding  

Deal of the Year Awards รางวลั Best Asset Management Company Award รางวลั Outstanding Asset Management Company Awards  

และรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจ�าปี 2559 และอื่น ๆ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ ในรายงานประจ�าปี 

ฉบับนี้ อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการพัฒนาการด้านบริการและผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับ

จากองค์กรต่าง ๆ

 ส�าหรับปี 2561 นี้คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยจะเติบโตขึ้นต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

การเตบิโตของภาคการท่องเทีย่ว รวมถงึความเชือ่มัน่ของภาคเอกชนทีป่รบัตวัดขีึน้ แต่อย่างไรกต็าม การแข่งขนัในการระดมเงนิฝาก การให้สนิเชือ่  

จะมีความรุนแรงมากขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะที่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล จะเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้น สอดคล้องกับ 

พฤติกรรมทางการเงินของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยุทธศาสตร์ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่ถูกผลักดัน 

จากภาครัฐ ตั้งแต่ระบบ PromptPay ระบบการช�าระเงินด้วย QR Code ไปจนถึงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์  

(Digital ID) คณะกรรมการมีความตระหนักเป็นอย่างดี และได้มีการก�าหนดนโยบายและด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้าน  

เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักของกลุ่มธนชาต อันจะเป็นผลส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน (Process Enhancement) เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ การลงทุน

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ผ่านระบบ Digital Banking  

ของกลุ่มธนชาตได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การท�าธุรกรรม 

ของลูกค้าในยุคดิจิทัล คณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนชาตจะสามารถด�ารงฐานะความมั่นคงและมีผลการด�าเนินงานเติบโตขึ้นได้ต่อไป 

สารจากคณะกรรมการ

ในอนาคต จึงได้มีมติให้เพิ่มเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลขึ้นจาก 80 สตางค์ต่อหุ้นในปี 2559 เป็น 90 สตางค์ต่อหุ้นในปี 2560 และเสนอผู้ถือหุ้น

อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับ 

ร้อยละ 36.61 จากผลการด�าเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นเรื่องที่คณะกรรมการได้ ให้ความส�าคัญตลอดมา โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตลอดจนมาตรการและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�า พร้อมกับมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคน 

ยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบียนอยู ่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  

และเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้บริษัทในกลุ ่มธนชาตทุกบริษัทร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัต ิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2557 นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 

และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า รวมถึงจัดท�าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินและการออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง

ทางการเงินในระยะยาว

 คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ได้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงาน 

ของกลุม่ธนชาต และการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการด้วยดเีสมอมา รวมทัง้ขอขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานในกลุม่ธนชาตทกุท่าน ทีไ่ด้ทุม่เท 

ในการท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ และช่วยกันสร้างความส�าเร็จให้กับกลุ่มธนชาตมาโดยตลอด ท้ายนี้ คณะกรรมการเชื่อว่า  

ด้วยการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลุ ่มธนชาตจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความส�าเร็จเพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

ต่อไปในอนาคต

 ในนามของคณะกรรมการ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายบันเทิง  ตันติวิท

ประธานกรรมการ

 

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

	ประธานกรรมการบริหาร

	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	และกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

 

นายสมเกียรติ  ศุขเทวา

 กรรมการตรวจสอบ 

	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรพจน์  วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

	และกรรมการตรวจสอบ

นายวิชิต  ญาณอมร

 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร

และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ

	กรรมการบริหาร

	กรรมการบริหารความเสี่ยง

	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ

 กรรมการ

คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

	 ในป	ี2560	เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	3.9	ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ	3.3	ตามข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ของเศรษฐกจิโลกนบัตัง้แต่ต้นปี	เช่นเดยีวกบัการบรโิภคภาคเอกชนทีข่ยายตวัอยูใ่นเกณฑ์ดจีากการใช้จ่ายในสนิค้าคงทนทีเ่ตบิโตต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี 

ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์นั่งที่ขยายตัวดีตามสภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น	 นอกจากนี้	 การลงทุนภาคเอกชนเติบโตดีขึ้น 

จากปีก่อนตามการส่งออกที่ขยายตัวอยู่ในระดับสูง	 เป็นผลให้เกิดการทยอยลงทุนมากขึ้นเพื่อขยายก�าลังการผลิตในบางกลุ่มอุตสาหกรรม	 

ขณะทีแ่รงขบัเคลือ่นจากภาครฐับาลได้ปรบัลดลง	ทัง้นี	้จากการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดแีละเป็นไปอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี	2560 

และอัตราเงินเฟ้อที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน	ธปท.	มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่

ร้อยละ	1.50	ต่อปี	เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป

	 ส�าหรบัปี	2561	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตวัร้อยละ	3.6	-	4.6 

โดยภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นหลัก	 ทั้งในด้านการใช้จ่ายและการลงทุนของรัฐบาล	 เช่นเดียวกับภาคเอกชน

ที่มีแนวโน้มในการอุปโภคบริโภคและการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ขณะที่ภาคการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตามแรงสนับสนุน

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก

	 ส�าหรับสินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์	 ปี	 2560	 เติบโตขึ้นจากปีก่อน	 ตามภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะ 

ในช่วงครึง่หลงัของปี	ด้านเงนิฝากขยายตวัต่อเนือ่งจากปีก่อนสอดคล้องกบัการเตบิโตของสนิเชือ่	ส�าหรบัปี	2561	สนิเชือ่มแีนวโน้มขยายตวัได้ด ี

ขณะที่การแข่งขันด้านเงินฝากมีแนวโน้มสูงขึ้นและกดดันให้ต้นทุนทางการเงินของอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจการลงทุน	 (Holding	Company)	 โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	มีผลการด�าเนินงานหลัก 

มาจากธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย	ในขณะทีบ่รษิทัฯ	ถอืหุน้ธนาคารธนชาตในสดัส่วนร้อยละ	50.96	ก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัฯ	จงึค�านวณ

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ	ในบรษิทัย่อยต่าง	ๆ 	ดงันัน้	ในการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่ธนชาต	จงึใช้ข้อมลู

งบการเงินรวมของบริษัทฯ	เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	กับบริษัทอื่น	ๆ	ในอุตสาหกรรมได้

	 ในป	ี2560	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�านวน	14,341	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,730	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.72	

จากปีก่อน	 เป็นผลมาจากความส�าเร็จในการด�าเนินกลยุทธ์ของธนาคารธนชาต	 โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 ที่มุ่งเน้น 

ในการเป็นธนาคารหลกั	(Main	Bank)	เป็นผลให้ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย	มผีลการด�าเนนิงานทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยฐานรายได้รวม 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น	ทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.47	และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	9.57	

ประกอบกบัค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานปรบัลดลงร้อยละ	0.90	ส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการตัง้ส�ารอง	(PPOP)	เพิม่ขึน้ร้อยละ	10.48 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.42	 จากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	

และการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการขยายตัวของปริมาณเงินให้สินเชื่อ

	 สนิทรพัย์รวมของกลุม่ธนชาตปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	6.07	จากสิน้ปีทีผ่่านมา	ตามยอดสนิเชือ่รวมทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ	2.99	โดยเป็นการเตบิโต 

ของสินเชื่อรายย่อย	และสินเชื่อ	SME

	 สินเชื่อด้อยคุณภาพของกลุ่มธนชาต	 ถึงแม้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น	 1,605	 ล้านบาท	 จากสิ้นปี	 2559	 แต่ยังคงสามารถรักษาอัตราส่วน 

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL	Ratio)	ให้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	2.40	ขณะที่	อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อ 

ด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	อยู่ที่ร้อยละ	131.06
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	 ในปี	2560	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	มีจ�านวน	7,001	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	988	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.43	จากปีก่อน	คิดเป็นก�าไร 

ต่อหุ้น	 (EPS)	 เท่ากับ	 6.01	 บาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 5.16	 บาท	 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	 (ROAA)	 และอัตราผลตอบแทนต่อ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เฉลี่ย	(ROAE)	อยู่ที่ร้อยละ	1.45	และ	11.80	ตามล�าดับ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย	 44,681	 45,208	 (527)	 (1.17)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 15,511	 16,740	 (1,229)	 (7.34)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 29,170	 28,468	 702	 2.47

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 5,890	 5,888	 2	 0.03

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	
(1)
	 7,512	 6,343	 1,169	 18.43

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 42,572	 40,699	 1,873	 4.60

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 20,836	 21,025	 (189)	 (0.90)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 6,236	 6,210	 26	 0.42

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 15,500	 13,464	 2,036	 15.12

ภาษีเงินได้	 1,159	 853	 306	 35.87

ก�าไรส�าหรับปี	 14,341	 12,611	 1,730	 13.72

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 7,001	 6,013	 988	 16.43

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 7,340	 6,598	 742	 11.25

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	 6.01	 5.16	 0.85	 16.47

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก	(ล้านหุ้น)	 1,165.13	 1,165.13	 -	 -

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหต ุ
(1)
	รายได้จากการด�าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

กำาไรสุทธิของบริษัทฯ กำาไรต่อหุ้น
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อ้ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) อ้ตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย     

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,391	 1,347	 44	 3.27

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 238	 220	 18	 8.18

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 3,191	 3,571	 (380)	 (10.64)

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 17,786	 18,362	 (576)	 (3.14)

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 22,075	 21,708	 367	 1.69

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 44,681	 45,208	 (527)	 (1.17)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

	 เงินรับฝาก	 8,698	 9,525	 (827)	 (8.68)

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 791	 741	 50	 6.75

	 เงินน�าส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

	 	 ระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 3,348	 3,326	 22	 0.66

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 2,666	 3,141	 (475)	 (15.12)

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	 8	 7	 1	 14.29

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 15,511	 16,740	 (1,229)	 (7.34)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 29,170	 28,468	 702	 2.47

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	29,170	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	702	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.47	จากปีก่อน	

โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ	2.90	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.86

	 •	 รายได้ดอกเบี้ย	 มีจ�านวน	 44,681	 ล้านบาท	 ลดลง	 527	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 1.17	 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตราผลตอบแทน 

จากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้	(Yield	on	Earning	Assets)	ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารธนชาตตามทิศทาง

อัตราดอกเบี้ยในตลาด
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	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ�านวน	 15,511	 ล้านบาท	 ลดลง	 1,229	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.34	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหาร 

ต้นทุนเงินฝากตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

2560 2559

สำาหรับปี

อัตราผลตอบแทน	
(1)
	 4.80	 4.92

ต้นทุนทางการเงิน	
(2)
	 1.90	 2.06

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 2.90	 2.86

(หน่วย:	ร้อยละ)

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

 
(2)
	ต้นทนุทางการเงนิ	=	ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้/(เงนิรบัฝากเฉลีย่	+	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิทีม่ดีอกเบีย้เฉลีย่	+	ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืเฉลีย่) 

รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
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รายงานประจำาปี 2560

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี	 2560	 มีจ�านวน	 13,402	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,171	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 9.57	 

จากปีก่อน	

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 •	 ในปี	2560	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ	ิมีจ�านวน	5,890	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.03	โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจากค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต	 และค่าธรรมเนียมบริหารจัดการกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น	 ในขณะที่รายได้ 

จากธุรกิจหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาด

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	มีจ�านวน	7,512	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,169	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.43	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

	 •	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	มีจ�านวน	1,908	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	847	ล้านบาท	หรือร้อยละ	79.83	ส่วนหนึ่งมาจากก�าไรจากการขายหุ้น

ของ	บมจ.	เอ็มบีเค

 

	 •	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	มีจ�านวน	665	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	206	ล้านบาท	หรือร้อยละ	44.88

	 •	 รายได้เงินปันผล	มีจ�านวน	557	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	61	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.30

 

	 •	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	มีจ�านวน	337	ล้านบาท	ลดลง	58	ล้านบาท	หรือร้อยละ	14.68

	 •	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธ	ิมีจ�านวน	2,605	ล้านบาท	ลดลง	54	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.03

	 อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	ในปี	2560	อยู่ที่ร้อยละ	31.48	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	30.05

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 9,097	 8,803	 294	 3.34

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 3,207	 2,915	 292	 10.02

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 5,890	 5,888	 2	 0.03

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 665	 459	 206	 44.88

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 1,908	 1,061	 847	 79.83

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 337	 395	 (58)	 (14.68)

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 2,605	 2,659	 (54)	 (2.03)

รายได้เงินปันผล	 557	 496	 61	 12.30

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 1,440	 1,273	 167	 13.12

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 7,512	 6,343	 1,169	 18.43

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 13,402	 12,231	 1,171	 9.57

(หน่วย:	ล้านบาท)



021

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
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อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ

(Non - interest Income Ratio)
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 * ไม่รวมรายการพิเศษ * ไม่รวมรายการพิเศษ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 12,202	 11,876	 326	 2.75

ค่าตอบแทนกรรมการ	 93	 82	 11	 13.41

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 2,835	 3,081	 (246)	 (7.98)

ค่าภาษีอากร	 746	 775	 (29)	 (3.74)

ค่าใช้จ่ายอื่น	 4,960	 5,211	 (251)	 (4.82)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 20,836	 21,025	 (189)	 (0.90)			

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	2560	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจี�านวน	20,836	ล้านบาท	ลดลง	189	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	0.90 

จากปีก่อน	จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	และการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้	ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุน

จากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิของป	ี2560	อยู่ที่ร้อยละ	48.94	ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	51.66
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รายงานประจำาปี 2560

7
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8
4

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 6,236	 6,210	 26	 0.42

Credit	Cost		(ร้อยละ)	 0.79	 0.86	 (0.07)	 (8.14)

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ

(Cost to Income Ratio)
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	 ในปี	2560	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายหนีส้ญู	หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่าจ�านวน	6,236	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	26	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	 0.42	 จากปีก่อน	 และมี	 Credit	 Cost	 อยู่ที่ร้อยละ	 0.79	 ลดลงจากร้อยละ	 0.86	 จากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	 

และการรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการขยายตัวของปริมาณเงินให้สินเชื่อ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

จำานวนเงิน จำานวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2560

เงินสด	 11,453	 1.12	 12,077	 1.25	 (624)	 (5.17)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 95,918	 9.35	 48,734	 5.04	 47,184	 96.82

เงินลงทุนสุทธิ	 178,703	 17.42	 186,928	 19.33	 (8,225)	 (4.40)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 2,827	 0.28	 2,890	 0.30	 (63)	 (2.18)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 712,761	 69.50	 692,046	 71.58	 20,715	 2.99

ดอกเบี้ยค้างรับ	 601	 0.06	 631	 0.06	 (30)	 (4.75)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูและค่าเผือ่การปรบัมลูค่า	 	 	 	 	 	

	 จากการปรับโครงสร้างหนี้	 (24,518)	 (2.39)	 (25,155)	 (2.60)	 637	 (2.53)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 4,747	 0.46	 4,992	 0.52	 (245)	 (4.91)

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีไ่ด้มาจากการรวมธรุกจิสทุธ	ิ 677	 0.07	 1,060	 0.11	 (383)	 (36.13)

ค่าความนิยม	 17,637	 1.72	 17,439	 1.80	 198	 1.14

สินทรัพย์อื่น	 24,719	 2.41	 25,225	 2.61	 (506)	 (2.01)

สินทรัพย์รวม	 1,025,525	 100.00	 966,867	 100.00	 58,658	 6.07

เงินรับฝาก	 716,091	 69.83	 676,456	 69.96	 39,635	 5.86

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 82,343	 8.03	 65,701	 6.80	 16,642	 25.33

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 51,596	 5.03	 61,704	 6.38	 (10,108)	 (16.38)

หนี้สินอื่น	 45,425	 4.43	 43,155	 4.46	 2,270	 5.26

หนี้สินรวม	 895,455	 87.32	 847,016	 87.60	 48,439	 5.72

ส่วนของบริษัทใหญ่	 62,020	 6.05	 56,891	 5.89	 5,129	 9.02

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 68,050	 6.63	 62,960	 6.51	 5,090	 8.08

ส่วนของเจ้าของรวม	 130,070	 12.68	 119,851	 12.40	 10,219	 8.53

หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม	 1,025,525	 100.00	 966,867	 100.00	 58,658	 6.07

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาปี 2560

สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ�านวน	1,025,525	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	58,658	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.07	

จากสิ้นปี	2559	โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธิ	มจี�านวน	95,918	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน	47,184	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	96.82	ตามการบริหารสภาพคล่อง

เงินลงทุนสุทธิ

 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจ�านวน	 181,530	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 

8,288	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.37

เงินลงทุนจำาแนกตามประเภท

เงินให้สินเชื่อจำาแนกตามประเภทธุรกิจ

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

เงินลงทุนเพื่อค้าสุทธิ	 18,577	 10.23	 15,700	 8.27	 2,877	 18.32

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ	 155,454	 85.64	 165,736	 87.31	 (10,282)	 (6.20)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดสุทธิ	 1,000	 0.55	 1,704	 0.90	 (704)	 (41.31)

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	 3,672	 2.02	 3,788	 2.00	 (116)	 (3.06)

เงินลงทุนสุทธ	ิ 178,703	 98.44	 186,928	 98.48	 (8,225)	 (4.40)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 2,827	 1.56	 2,890	 1.52	 (63)	 (2.18)

รวมเงินลงทุนสุทธิ	 181,530	 100.00	 189,818	 100.00	 (8,288)	 (4.37)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้	มจี�านวน	712,761	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน	20,715	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	2.99 

จากการเตบิโตของสนิเชือ่รายย่อย	และสนิเชือ่	SME	โดยเฉพาะเงนิให้สนิเชือ่เช่าซือ้ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง	ตามภาวะตลาดรถยนต์ทีป่รบัตวัดขีึน้ 

และธนาคารธนชาตยังคงความเป็นผู้น�าในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่	 ส�าหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ

วิสาหกิจขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	70	ต่อ	30

การเกษตรและเหมืองแร่	 7,498	 1.05	 14,081	 2.03	 (6,583)	 (46.75)

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 81,105	 11.38	 78,238	 11.31	 2,867	 3.66

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 47,484	 6.66	 47,881	 6.92	 (397)	 (0.83)

การสาธารณูปโภคและบริการ	 58,878	 8.26	 60,117	 8.69	 (1,239)	 (2.06)

การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	 	 	

	 เพื่อเช่าซื้อ	 371,031	 52.06	 345,343	 49.90	 25,688	 7.44

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 97,676	 13.70	 97,756	 14.13	 (80)	 (0.08)

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 4,116	 0.58	 3,536	 0.51	 580	 16.40

	 อื่น	ๆ	 29,504	 4.14	 28,958	 4.18	 546	 1.89

อื่น	ๆ	 15,469	 2.17	 16,136	 2.33	 (667)	 (4.13)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 712,761	 100.00	 692,046	 100.00	 20,715	 2.99

(หน่วย:	ล้านบาท)
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เงินให้สินเชื่อรวม และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อรวม*	และดอกเบี้ยค้างรับ	และเงินส�ารองที่เกี่ยวข้อง	(หลังหักรายการระหว่างกัน)	ดังนี้

บริษัทฯ	 102	 73	 164	 76

ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์	 744,419	 12,356	 680,584	 11,434

บริษัทย่อยอื่น	 44,995	 2,096	 38,142	 1,904

รวม	 789,516	 14,525	 718,890	 13,414

เงินส�ารองส่วนเกิน	 	 10,237	 	 11,964

รวมทั้งสิ้น	 789,516	 24,762	 718,890	 25,378

31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2560

เงินให้สินเชื่อรวม

และดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อรวม

และดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

หมายเหต	ุ *	เงินให้สินเชื่อรวม	หมายถึง	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	และเงินให้สินเชื่อของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPLs)	 18,894	 17,289

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักส�ารอง	(NPL-net)	 9,557	 7,914

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด*		 24,762	 25,378

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 2.40	 2.41

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 1.23	 1.12

อัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ	์ธปท.	(ร้อยละ)	 170.48	 189.19

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	

	 (Coverage	Ratio)	(ร้อยละ)	 131.06	 146.79

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

หมายเหต	ุ	*	รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio

	 ภายใต้ภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกจิทีก่�าลงัฟ้ืนตวั	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยยงัคงมุง่เน้นการบรหิารจดัการหนีด้้อยคณุภาพอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ	 โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 มีจ�านวน	 18,894	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,605	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	9.28	จากสิ้นปีก่อน	จากการผิดนัดช�าระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่

	 อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้สนิเชือ่รวม	(NPL	Ratio)	ณ	สิน้ปี	2560	อยูท่ีร้่อยละ	2.40	ลดลงจากสิน้ปีก่อนทีร้่อยละ	2.41 

และมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักส�ารอง	 (NPL-net)	 จ�านวน	 9,557	 ล้านบาท	 ในขณะที่อัตราส่วน	 NPL-net	 ต่อเงินให้สินเชื่อรวม 

อยู่ที่ร้อยละ	1.23

	 อตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(Coverage	Ratio)	ณ	สิน้เดอืนธนัวาคม	2560	อยูท่ีร้่อยละ	131.06 

ลดลงจากสิน้เดอืนธนัวาคม	2559	ทีร้่อยละ	146.79	ในขณะทีอ่ตัราส่วนส�ารองต่อส�ารองพงึกนัตามเกณฑ์	ธปท.	ณ	สิน้ปี	2560	อยูท่ีร้่อยละ	170.48 

ลดลงจากสิ้นปี	2559	ที่ร้อยละ	189.19	โดยคิดเป็นส�ารองส่วนเกินจ�านวน	10,237	ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด
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อัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)

ทรัพย์สินรอการขาย

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุนจ�านวน	6,547	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.64	

ของสินทรัพย์รวม	มีค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	1,800	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	27.49	ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย	 หนี้สินรวม	 จ�านวน	 895,455	 ล้านบาท	 

และส่วนของเจ้าของรวม	 จ�านวน	 130,070	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ	 6.88	 เท่า	 โดยองค์ประกอบของ 

แหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่ส�าคัญ	ได้แก่	เงินรับฝาก	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	716,091	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	69.83	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 ร้อยละ	 8.03	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมร้อยละ	 5.03	 และหนี้สินอื่น	 ร้อยละ	 4.43	 ของแหล่ง 

เงินทุนทั้งหมด



027

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

จำานวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก	 716,091	 69.83	 676,456	 69.96	 39,635	 5.86

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 82,343	 8.03	 65,701	 6.80	 16,642	 25.33

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 51,596	 5.03	 61,704	 6.38	 (10,108)	 (16.38)

หนี้สินอื่น	 45,425	 4.43	 43,155	 4.46	 2,270	 5.26

หนี้สินรวม	 895,455	 87.32	 847,016	 87.60	 48,439	 5.72

ส่วนของเจ้าของรวม	 130,070	 12.68	 119,851	 12.40	 10,219	 8.53

รวม		 1,025,525	 100.00	 966,867	 100.00	 58,658	 6.07

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

โครงสร้างเงินทุน

เงินรับฝาก

หนี้สิน 

	 หนี้สินรวมของกลุ่มธนชาต	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	มีจ�านวน	 895,455	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 48,439	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 5.72	 

จากสิ้นปี	2559	โดยมีรายการส�าคัญดังนี้

	 •	 เงินรับฝาก	มีจ�านวน	716,091	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	39,635	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.86	จากสิ้นปีก่อน	โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น

ของเงินฝากประจ�าระยะยาว	ตามการปรับโครงสร้างเงินรับฝากของธนาคารธนชาตให้สอดคล้องกับการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อ	

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 11,953	 1.67	 11,421	 1.69	 532	 4.66

ออมทรัพย์	 295,390	 41.25	 296,885	 43.89	 (1,495)	 (0.50)

บัตรเงินฝาก	 142,505	 19.90	 125,493	 18.55	 17,012	 13.56

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา	 	 	 	 	 	

	 ไม่ถึง	6	เดือน	 36,529	 5.10	 39,442	 5.83	 (2,913)	 (7.39)

	 6	เดือนไม่ถึง	1	ปี	 63,772	 8.91	 93,129	 13.77	 (29,357)	 (31.52)

	 1	ปีขึ้นไป	 165,942	 23.17	 110,086	 16.27	 55,856	 50.74

รวมเงนิรบัฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา	 266,243	 37.18	 242,657	 35.87	 23,586	 9.72

รวมเงินรับฝาก	 716,091	 100.00	 676,456	 100.00	 39,635	 5.86

	 •	 สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์	 (CASA)	 ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ	 42.92	 ลดลง 

จากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	45.58

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ	มจี�านวน	82,343	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนจ�านวน	16,642	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	25.33	

จากการบริหารสภาพคล่อง

	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	มีจ�านวน	51,596	ล้านบาท	ลดลง	10,108	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.38	จากสิ้นปีก่อน	โดยส่วนใหญ่

เป็นการไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2	ของธนาคารธนชาต
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ส่วนของเจ้าของ

	 ส่วนของเจ้าของรวม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 มีจ�านวน	 130,070	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 10,219	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 8.53	 

จากสิ้นปี	2559	โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่	จ�านวน	62,020	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	5,129	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	9.02	ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของ 

ก�าไรจากการด�าเนินงานส่วนของบริษัทฯ	ในปี	2560	จ�านวน	7,001	ล้านบาท	ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของ

ปี	2559	จ�านวน	1,398	ล้านบาท	และเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวด	6	เดือนแรกปี	2560	จ�านวน	1,049	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 จ�านวน	 68,050	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 5,090	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 8.08	 มีสาเหตุหลักมาจาก 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวน	11,453	ล้านบาท	โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	 1,353	 ล้านบาท	 เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงาน	 23,238	 ล้านบาท	 โดยม ี

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ได้แก่	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	เพิ่มขึ้น	47,365	ล้านบาท	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	33,506	ล้านบาท	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น	2,823	ล้านบาท	ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 

2,001	ล้านบาท	ในขณะทีท่รพัย์สนิรอการขายลดลง	5,292	ล้านบาท	สนิทรพัย์ตราสารอนพุนัธ์ลดลง	1,111	ล้านบาท	สนิทรพัย์อืน่ลดลง	9	ล้านบาท 

เงินรับฝากเพิ่มขึ้น	39,635	ล้านบาท	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	เพิ่มขึ้น	16,509	ล้านบาท	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ 

ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น	 47	 ล้านบาท	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น	 2	 ล้านบาท	 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ลดลง	 1,745	 ล้านบาท	 เจ้าหนี้จาก 

การซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง	108	ล้านบาท	และหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	3,058	ล้านบาท

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน	 16,008	 ล้านบาท	 เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง	 11,295	 ล้านบาท	 เงินสด 

รับดอกเบี้ย	 3,830	 ล้านบาท	 เงินสดรับเงินปันผล	 805	 ล้านบาท	 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 709	 ล้านบาท	 เงินสดรับจาก 

การขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์24	ล้านบาท	ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	655	ล้านบาท

	 •	 เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	17,985	ล้านบาท	ซึง่เกดิจากเงนิสดรบัจากตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	13,224	ล้านบาท 

ในขณะที่มีการจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 23,332	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 2,770	 ล้านบาท	

เงินปันผลจ่าย	2,446	ล้านบาท	และเงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	2,661	ล้านบาท
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจ�านวน	 83,197	ล้านบาท	ลดลง	 252	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 0.30	 

จากสิ้นปี	2559

เงินกองทุนตามกฎหมาย

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิกองทนุตามกฎหมาย	ตามหลกัเกณฑ์	Basel	III	ทัง้สิน้	จ�านวน	116,054	ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที	่ 1	 จ�านวน	 95,581	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	 2	 จ�านวน	 20,473	ล้านบาท	 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมด 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	เท่ากับร้อยละ	15.33	ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่	ธปท.	ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	9.75	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ภาระผูกพัน
31 ธันวาคม 

2560

31 ธันวาคม 

2559
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

การรับอาวัลตั๋วเงิน	 115	 629	 (514)	 (81.72)

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน	 2,291	 1,188	 1,103	 92.85

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 270	 637	 (367)	 (57.61)

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 1,045	 1,479	 (434)	 (29.34)

ภาระผูกพันอื่น	 	 		 	

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน	 23,832	 24,244	 (412)	 (1.70)

	 อื่น	ๆ	 55,644	 55,272	 372	 0.67

รวม	 83,197	 83,449	 (252)	 (0.30)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

	 สัดส่วนการถือหุ้นและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้

บริษัทย่อย

2560 2559

กำาไรสำาหรับปีสัดส่วนการถือหุ้น

ทางตรง/ทางอ้อม

(ร้อยละ)

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	

	 งบการเงินรวม*	 	 13,810	 12,434

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 50.96	 13,135	 11,962

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 609	 662

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 38.22	 426	 355

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 1,051	 1,005

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 50.96	 210	 189

	 บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 33.22	 1,126	 881

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 100.00	 24	 55

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 83.44	 45	 92

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		 51.00	 30	 122

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 5.75	 12.62	 5.125	 11.30

เงินกองทุนชั้นที่	1	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 7.25	 12.62	 6.625	 11.30

เงินกองทุนชั้นที่	2	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 -	 2.71	 -	 4.29

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 9.75	 15.33	 9.125	 15.59

31 ธันวาคม 255931 ธันวาคม 2560

อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมาย อัตราขั้นตำ่า

ตามข้อกำาหนด

ของ ธปท.

อัตราขั้นตำ่า

ตามข้อกำาหนด

ของ ธปท.

อัตราส่วนเงิน

กองทุนของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน

อัตราส่วนเงิน

กองทุนของกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงิน

(หน่วย:	ร้อยละ)

หมายเหต	ุ	*	เฉพาะส่วนที่เป็นของธนาคารธนชาต
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รายงานประจำาปี 2560

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	ปี	2560	เปรียบเทียบกับปี	2559)

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2560

	 จากกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก	 (Main	 Bank)	 ด้วยการให้บริการ 

ทีม่คีณุภาพในทกุช่องทาง	และการน�าเสนอผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า	พร้อมไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ

ให้ธุรกิจหลักขององค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็นไตรมาสที่	12	ส่งผลให้ก�าไรสุทธ ิ

ในปี	 2560	 อยู่ที่	 13,810	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,376	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 11.07	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 โดยก�าไรจากการด�าเนินงาน 

ก่อนตั้งส�ารอง	 (PPOP)	 มีการขยายตัวตามผลการด�าเนินงานของธุรกิจหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี	 อีกทั้ง	 ธนาคารธนชาตยังคงรักษา 

ความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์	 สภาพคล่อง	 และเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง	 แสดงถึงความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจและศักยภาพ 

ในการแข่งขันอย่างชัดเจน

	 ฐานรายได้รวมของธนาคารธนชาตปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	4.01	จากการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของทัง้รายได้ดอกเบีย้สทุธแิละรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้

เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	รายได้ดอกเบีย้สทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	2.43	จากปรมิาณสนิเชือ่ทีเ่พิม่ขึน้และส่วนต่างอตัราดอกเบีย้	(Interest	Spread)	

ที่ปรับตัวดีขึ้น	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.89	 จากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ	 ในขณะที่ค่าใช้จ่าย 

จากการด�าเนินงานลดลงร้อยละ	 0.72	 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่และการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 

ส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนตั้งส�ารอง	 (PPOP)	 เพิ่มขึ้น	 1,765	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 8.92	 จากปีที่ผ่านมา	 ส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่ามีการปรับตัวลดลงร้อยละ	 0.11	 จากการรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ท่ามกลางการเติบโต 

ของยอดสินเชื่อรวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหต ุ
(1)
	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 
(2)
	 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

44,886

16,174

28,712

5,904

5,749

40,365

20,585

19,780

6,251

13,529

691

12,838

12,434

404

2.05

6,064.86

	 (520)

(1,218)

 698

	 (7)

	 926

 1,617

	 (148)

	1,765

	 (7)

	1,772

	 241

 1,531

 1,376

 155

	 (1.16)

	 (7.53)

 2.43

	 (0.12)

	 16.11

 4.01

	 (0.72)

 8.92

	 (0.11)

 13.10

	 34.88

 11.93

 11.07

 38.37

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	
(1)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	
(2)

ก�าไรก่อนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี

	 ส่วนที่เป็นของธนาคาร

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น)

44,366

14,956

29,410

5,897

6,675

41,982

20,437

21,545

6,244

15,301

932

14,369

13,810

559

2.28

6,064.86
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตเติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปีและปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 6.21	 จากสิ้นปีที่ผ่านมา	 ตามยอดสินเชื่อรวม 

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.01	 จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย	 และสินเชื่อ	 SME	 โดยยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างแข็งแกร่ง	 

จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	ในขณะที่เงินฝากรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.87

	 ยอดสินเชื่อด้อยคุณภาพตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น	 1,674	 ล้านบาท	 จากสิ้นปีที่ผ่านมา	 สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL	 Ratio)	 

อยู่ที่ร้อยละ	2.30	ใกล้เคียงกับสิ้นปีที่ผ่านมา	ในขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	

อยู่ที่ร้อยละ	134.07	และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ	์ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	

อยู่ที่ร้อยละ	172.91

	 ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ	ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPL	Ratio)	ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	อยู่ที่ร้อยละ	1.94	

และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 139.80	 และมีอัตราส่วนส�ารองต่อ

ส�ารองพึงกันตามเกณฑ	์ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	อยู่ที่ร้อยละ	191.59	ด้านเงินกองทุน	อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ของธนาคารธนชาตเท่ากับร้อยละ	18.94	ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี	2559	ที่ร้อยละ	19.15	เป็นผลจากการไถ่ถอนก่อนก�าหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ไม่มปีระกนัซึง่สามารถนบัเป็นเงนิกองทนุชัน้ที่	2	ขณะทีอ่ตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที่	1	ของธนาคารธนชาตอยูท่ีร้่อยละ	14.81	เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั 

สิ้นปี	2559	ที่ร้อยละ	13.27

	 สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี	2560	เปรียบเทียบกับปี	2559	เป็นดังนี้

	 •	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.43	จากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นประกอบกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Spread)	

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ	3.06

	 •	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.89	สาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ

	 •	 ฐานรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.01	จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวดีขึ้น

	 •	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานลดลงร้อยละ	 0.72	 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่และการใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 •	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนตั้งส�ารอง	(PPOP)	เพิ่มขึ้น	1,765	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.92	จากฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่าย

จากการด�าเนินงานที่ลดลง

	 •	 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าลดลงร้อยละ	0.11	จากการบริหารคุณภาพหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 ก�าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น	1,376	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.07
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	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	 29,410	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 698	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 2.43	 

จากปีก่อน

	 •	 รายได้ดอกเบี้ยมีจ�านวน	 44,366	 ล้านบาท	 ลดลง	 520	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 1.16	 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

ทีก่่อให้เกดิรายได้	(Yield	on	Earning	Asset)	ลดลงเนือ่งจากธนาคารธนชาตมกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิให้สนิเชือ่	ตามทศิทางอตัราดอกเบีย้

ในตลาด

	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ�านวน	 14,956	ล้านบาท	ลดลง	 1,218	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 7.53	ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนเงินฝาก 

ตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต

	 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในป	ี2560	อยู่ที่ร้อยละ	3.06	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	3.03	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ย	 1.50	 1.50	 1.50	 1.50	 1.50	 1.50	 1.50

อัตราผลตอบแทน	 5.00	 4.93	 4.95	 4.96	 4.87	 5.06	 4.93

ต้นทุนทางการเงิน	 1.89	 1.88	 1.89	 1.87	 1.85	 2.03	 1.87

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 3.11	 3.05	 3.06	 3.09	 3.02	 3.03	 3.06

 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 2559 2560

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ร้อยละ)

รายได้ดอกเบี้ย

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงนิน�าส่งกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู	และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

44,366

1,365

25

3,143

17,759

22,074

14,956

8,699

792

3,348

2,110

7

29,410

44,886

1,307

30

3,504

18,337

21,708

16,174

9,526

741

3,326

2,576

5

28,712

 (520)

 

	 58

	 (5)

	 (361)

	 (578)

	 366

 (1,218)

	 (827)

	 51

	 22

	 (466)

	 2	

 698

 (1.16)

	 4.44

	 (16.67)

	 (10.30)

	 (3.15)

	 1.69

 

 (7.53)

	 (8.68)

	 6.88

	 0.66

	 (18.09)

	 40.00

 2.43
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	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยในป	ี2560	มีจ�านวน	12,572	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	919	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.89	

จากปีที่ผ่านมา	โดยสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้จากการรับประกันภัยสุทธิที่เพิ่มขึ้น

	 •	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ	ิมีจ�านวน	5,897	ล้านบาท	ลดลง	7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.12	เป็นผลจากรายได้ค่านายหน้า

ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ลดลงตามภาวะตลาด	ในขณะที่ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันฯ	และค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุนปรับตัว

เพิ่มขึ้น

	 •	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นมีจ�านวน	 6,675	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 926	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 16.11	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น	 399	 ล้านบาท	 รายได้จากการรับประกันภัยสุทธิเพิ่มขึ้น	 240	 ล้านบาท	 และรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากก�าไร 

จากการขายทรัพย์สินรอการขาย

	 ด้วยสาเหตุดังกล่าว	อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิในปี	2560	อยู่ที่ร้อยละ	29.95	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ที่ร้อยละ	28.87

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2560 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2559

เปลี่ยนแปลงสำาหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 รายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ

	 รายได้เงินปันผล

	 รายได้อื่น	ๆ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

5,897

548

1,113

200

2,928

464

1,422

6,675

12,572

5,904

491

714

207

2,688

400

1,249

5,749

11,653

 (7)

	 57

	 399

	 (7)

	 240

	 64

	 173

 926

	 919

 (0.12)

	 11.61

	 55.88

	 (3.38)

	 8.93

	 16.00

	 13.85

 16.11

	 7.89

(หน่วย:	ล้านบาท)
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ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2560

2560

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

ร้อยละ

2559

2559

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

สำาหรับปี

สำาหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

Credit	Cost	(ร้อยละ)

11,981

2,806

726

53

4,871

20,437

6,244

0.79

11,647

3,051

757

46

5,084

20,585

6,251

0.87

	 334

	 (245)

	 (31)

	 7

	 (213)

 (148)

	 (7)

	 (0.08)

	 2.87

	 (8.03)

	 (4.10)

	 15.22

	 (4.19)

 (0.72)

	 (0.11)

	 (9.20)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 จ�านวน	 20,437	 ล้านบาท	 ลดลง	 148	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	 0.72	 จากปีก่อน	 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่และการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ส่งผลให ้

อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2560	อยู่ที่ร้อยละ	48.68	ลดลงจากปีก่อน

ที่ร้อยละ	51.00

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน	 6,244	 ล้านบาท	 

ลดลง	 7	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.11	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 และมี	 Credit	 Cost	 อยู่ที่ร้อยละ	 0.79	 ลดลงจากร้อยละ	 0.87	 ในปีก่อน	 

จากความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างดีท่ามกลางการขยายตัวของ 

ปริมาณสินเชื่อ

ภาษีเงินได้

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ธนาคารธนชาตมผีลขาดทนุทางภาษจีากเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยซึง่ได้ช�าระบญัชเีสรจ็สิน้แล้ว	คงเหลอืจ�านวน	

4,742	ล้านบาท	ซึ่งคิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีจ�านวน	948	ล้านบาท	จากฐานอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ร้อยละ	20
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สินทรัพย์

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีจ�านวน	1,009,557	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	59,045	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	6.21	จากสิ้นปี	2559	โดยมีรายละเอียดส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	ดังนี้

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 มีจ�านวน	 94,651	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 47,175	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	99.37	จากการบริหารสภาพคล่อง

	 •	 เงินลงทุนสุทธิ	มีจ�านวน	167,368	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	7,713	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.41	ส่วนใหญ่เป็นการบริหาร

อัตราผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

	 •	 เงินให้สินเชื่อ	 มีจ�านวน	 711,675	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 20,768	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.01	 จากการเติบโต 

ของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ	 SME	 โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ	 7.43	 จากการพัฒนากระบวนการท�างานและ 

ภาวะตลาดรถยนต์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น	โดยธนาคารธนชาตยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดสินเชื่อรถยนต์ใหม่	โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อย

ต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	71	ต่อ	29

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 

2560
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวาคม 

2559

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

	 โครงสร้างหนี้

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

 

	 11,453

	 94,651

	 167,368

	 711,675

	 589

	 (24,034)

	 2,793

	 8,622

	 20,202

	 16,238

1,009,557

	 12,077

	 47,476

	 175,081

	 690,907

	 620

	 (24,618)

	 3,112

	 9,546

	 20,649

	 15,662

 950,512

	 (624)

	 47,175

	 (7,713)

	 20,768

	 (31)

	 584

	 (319)

	 (924)

	 (447)

	 576

 59,045

	 (5.17)

	 99.37

	 (4.41)

	 3.01

	 (5.00)

	 (2.37)

	 (10.25)

	 (9.68)

	 (2.16)

	 3.68

 6.21
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

	 หนี้สินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 มีจ�านวน	 873,349	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 48,958	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	5.94	จากสิ้นป	ี2559	โดยมีรายการส�าคัญดังนี้

	 •	 เงินรับฝาก	มีจ�านวน	716,278	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	39,721	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.87	จากสิ้นปีก่อน	โดยส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก

ประเภทเงินฝากประจ�าระยะยาวที่เพิ่มขึ้น	 เป็นการปรับโครงสร้างเงินฝากของธนาคารธนชาตเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ

เช่าซื้อ	 ส่งผลให้	 สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย	์ (CASA)	 ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ	 42.93	 

ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	45.58

	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 มีจ�านวน	 39,308	 ล้านบาท	 ลดลง	 10,101	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 20.44	 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกันก่อนก�าหนด

	 ส่วนของเจ้าของรวมของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	มจี�านวน	136,208	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	10,087	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	8.00	จากสิ้นป	ี2559	โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต	 มีจ�านวน	 134,290	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 9,801	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.87	 ส่วนใหญ่มาจาก 

การเพิม่ขึน้ของก�าไรจากการด�าเนนิงานของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยในปี	2560	จ�านวน	13,810	ล้านบาท	ส่วนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลง

มูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	 926	 ล้านบาท	 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	 105	 ล้านบาท	 และการจ่ายเงินปันผล

จ�านวน	4,852	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	มีจ�านวน	1,918	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	286	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.52	 เกิดจากผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
31 ธันวาคม 

2560
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวาคม 

2559

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

716,278

82,424

1,989

39,308

3,638

5,475

24,237

873,349

134,290

1,918

1,009,557

676,557

65,834

1,986

49,409

3,579

4,937

22,089

824,391

124,489

1,632

950,512

	 39,721

	 16,590

	 3

	 (10,101)

	 59

	 538

	 2,148

 48,958

 

 9,801

	 286

 59,045

	 5.87

	 25.20

	 0.15

	 (20.44)

	 1.65

	 10.90

	 9.72

 5.94

 7.87

	 17.52

 6.21
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คุณภาพสินทรัพย์

 

	 การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย	์พิจารณาจากสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม

 1. เงินให้สินเชื่อ

  1.1	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	มีจ�านวน	712,264	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	20,737	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.00	โดยเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อเติบโตร้อยละ	7.43	จากการพัฒนากระบวนการท�างาน 

และภาวะตลาดรถยนต์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น	 ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นมีการเติบโตร้อยละ	 0.66	 โดยสินเชื่อเคหะเติบโตขึ้นร้อยละ	 1.02	 

ด้านสนิเชือ่ธรุกจิขนาดใหญ่และธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารปรบัตวัลดลงร้อยละ	2.17	จากสิน้ปีก่อน	โดยสดัส่วนเงนิให้สนิเชือ่รายย่อยต่อ

สนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอยูท่ีร้่อยละ	71	ต่อ	29	นอกจากนีธ้นาคารธนชาตมกีารบรหิารจดัการสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ 

เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์	โดยในระหว่างป	ี2560	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้	 การโอนสินทรัพย์และ/หรือหุ้นทุนและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี	้ 

รวมกนัเป็นจ�านวนทัง้สิน้	1,092	ราย	ซึง่มยีอดคงค้างตามบญัชก่ีอนการปรบัโครงสร้างหนีเ้ป็นจ�านวนประมาณ	2,377	ล้านบาท	ทัง้นี	้ณ	สิน้ปี	2560 

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ที่ได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วจ�านวน	 8,703	 ราย	 และยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง 

เป็นจ�านวน	10,820	ล้านบาท

 การกระจายตัวของสินเชื่อ

	 ณ	 สิ้นปี	 2560	 สินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	 52.15	 โดยรองลงมา	 ได้แก่	 สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	ร้อยละ	30.32	สินเชื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ	14.42	และอื่น	ๆ	ร้อยละ	3.10

โครงสร้างเงินให้สินเชื่อ

 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60

(ล้านบาท)

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

เช่าซื้อ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ SME อื่น ๆ

50.97% 50.58% 50.55% 50.01% 51.23% 51.11% 51.81% 52.15%

13.44% 14.30% 14.76% 14.71% 14.89% 14.76% 14.75% 14.42%

21.18% 20.42% 19.82% 20.35% 19.18% 19.42% 18.51% 19.18%

10.38% 10.60% 10.73% 10.76% 10.75% 10.66% 11.00% 11.14%

4.03% 4.10% 4.14% 4.18% 3.95% 4.04% 3.94% 3.10%
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31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2559

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย:	ล้านบาท)

จดัชัน้ปกติ

จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ

จดัชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน

จดัชัน้สงสยั

จดัชัน้สงสยัจะสญู

รวม

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส่วนทีต่ัง้เพิม่เตมิ

รวมค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด

สดัส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่

	 และดอกเบีย้ค้างรบั	(ร้อยละ)

624,828

26,304

5,938

2,672

7,829

667,571

613,276

25,506

4,258

3,362

7,277

653,679

3,310

2,336

2,219

823

3,013

11,701

10,017

21,718

3.25

2,985

2,150

1,644

906

3,100

10,785

11,707

22,492

3.44

  1.2	 เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของ	ธปท.	ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน	(บริษัทบริหารสินทรัพย์)	มีเงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบีย้ค้างรบัจดัชัน้ตามเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนด	จ�านวน	667,571	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนจ�านวน	13,892	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	2.13 

โดยได้ท�าการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญช	ีณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวน	21,718	ล้านบาท	และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับคิดเป็นร้อยละ	3.25

สรุปลูกหนี้จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.

  1.3	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(Non-performing	Loans)

	 	 	 ภายใต้ภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ก�าลังฟื้นตัว	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต 

มจี�านวน	18,108	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	1,674	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	10.19	จากสิน้ปีก่อน	เป็นผลจากการผดินดัช�าระหนีข้องลกูหนีส้นิเชือ่ธรุกจิรายใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม	ธนาคารธนชาตยังคงรักษาอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม	(NPL	Ratio)	ของธนาคารธนชาต

และบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ	 2.30	 ใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อน	 เมื่อพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต	 สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น	 1,519	 ล้านบาท 

จากสิ้นปีก่อน	 และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม	 (NPL	 Ratio)	 ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ร้อยละ	 1.94	 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	1.90

	 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	อยู่ที่ร้อยละ	134.07	ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม	2559	ที่ร้อยละ	151.16	ในขณะที่ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

มีส�ารองส่วนเกินตามเกณฑ์	ธปท.	จ�านวน	10,237	ล้านบาท	และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	

Reserve)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	อยู่ที่ร้อยละ	172.91	ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม	2559	ที่ร้อยละ	192.38	และเมื่อพิจารณาส่วนของ 

ธนาคารธนชาต	 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 

อยู่ที่ร้อยละ	 139.80	 ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม	 2559	 ที่ร้อยละ	 151.64	 ในขณะที่ธนาคารธนชาตมีส�ารองส่วนเกินตามเกณฑ์	 ธปท.	 

จ�านวน	 9,632	 ล้านบาท	 และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	 ธปท.	 (Reserve	 to	 Required	 Reserve)	 อยู่ที่ร้อยละ	 191.59	 

ลดลงจากสิ้นเดือนธันวาคม	2559	ที่ร้อยละ	202.23
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 256031 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2559

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยธนาคารธนชาต

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(ล้านบาท)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด*	(ล้านบาท)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงนิให้

	 สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงนิให้

	 สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

อตัราส่วนส�ารองต่อส�ารองพงึกนัตามเกณฑ์	ธปท.	(ร้อยละ)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	

	 (ร้อยละ)

14,412

20,149

1.94

1.19

191.59

139.80

12,893

19,550

1.90

1.05

202.23

151.64

18,108

24,278

2.30

1.19

172.91

134.07

16,434

24,841

2.29

1.07

192.38

151.16

หมายเหต	ุ *	รวมค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

และอัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60  4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60

(ล้านบาท) (ร้อยละ)(ร้อยละ)

16,434
15,636

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)

NPL Ratio (ร้อยละ)

อัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)

15,652 16,087

18,108

2.29

192.38

151.16

2.21

198.15

156.82

2.16

179.82

146.81

2.11

174.55

146.41

2.30

172.91

134.07

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)
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0
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รายงานประจำาปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

และอัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60  4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60

(ล้านบาท) (ร้อยละ)(ร้อยละ)

12,893
12,130

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ล้านบาท)

NPL Ratio (ร้อยละ)

อัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)

12,057 12,496

14,412

1.90

202.23

151.64

1.82

211.14

158.41

1.76

200.61

156.24

1.74

192.49

155.19

1.94

191.59

139.80

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ร้อยละ)
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120.00
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40.00
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 2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทั้งสิ้น	 167,368	 ล้านบาท	 โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ 

เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ	 73.88	 รองลงมาคือ	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 14.71	 

ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคารธนชาต	 หลังจากบวก	 (หัก)	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว	 ลดลงจากปี	 2559	 

ที่มีเงินลงทุนสุทธ	ิ175,081	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ดังนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2560ประเภทของเงินลงทุน 31 ธันวาคม 2559ร้อยละ ร้อยละ

(หน่วย:	ล้านบาท)

ตราสารหนี้

หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ

•	เพือ่ค้า

•	เผือ่ขาย

•	ถอืจนครบก�าหนด

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

•	เพือ่ค้า

•	เผือ่ขาย

•	ถอืจนครบก�าหนด

ตราสารหนีต่้างประเทศ

•	เพือ่ค้า

•	เผือ่ขาย

•	ถอืจนครบก�าหนด

ตราสารทนุ

หลกัทรพัย์จดทะเบยีน

•	เพือ่ค้า

•	เผือ่ขาย

เงนิลงทนุในลกูหนีท้ีร่บัโอนมา

•	ถอืจนครบก�าหนด

เงนิลงทนุทัว่ไป

รวมเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์

บวก	(หกั)	ค่าเผือ่การปรบัมลูค่า

ค่าเผือ่การด้อยค่า

รวมเงนิลงทนุ	-	สทุธิ

 

	 9,119

	 113,782

	 42

	 232

	 24,009

	 240

	 -

	 10,441

	 -

	 1,749

	 3,147

	 -

	 3,662

 166,423

	 955

	 (10)

 

 167,368

5.48

68.37

0.03

0.14

14.43

0.14

-

6.27

-

1.05

1.89

-

2.20

100.00

	 7,166

	 125,033

	 62

	 -

	 22,076

	 205

	 -

	 11,465

	 -

	 1,613

	 3,910

	 -

	 3,843

 175,373

	 (217)

	 (75)

 

 175,081

4.09

71.29

0.03

-

12.59

0.12

-

6.54

-

0.92

2.23

-

2.19

100.00

ตารางแสดงการจำาแนกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำาแนกตามประเภทของตราสาร

สภาพคล่อง

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	อตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากและเงนิกูย้มืของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยอยูท่ีร้่อยละ	94.19	ปรบัตวัดขีึน้

จากสิ้นปี	2559	ที่ร้อยละ	95.17	เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด	โดยธนาคารธนชาตยังคงรักษาความแข็งแกร่ง

ของสภาพคล่องด้วยการคงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีความเสี่ยงต�่าเป็นสัดส่วนที่สูง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ตามงบการเงินรวม 

ธนาคารธนชาตมีสินทรัพย์สภาพคล่อง	 ซึ่งรวมเงินสด	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 และเงินลงทุนระยะสั้น	 คิดเป็นร้อยละ	 14.38	 

ของสินทรัพย์รวม	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2559	ที่ร้อยละ	9.77

	 ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง	 โดยธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการตามนโยบาย 

การด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง	(Liquidity	Coverage	Ratio	-	LCR)	ปัจจบุนัธนาคารธนชาต 

ยงัคงรกัษาระดบัสภาพคล่องเพือ่รองรบัหลกัเกณฑ์ดงักล่าวตามเกณฑ์	Basel	III	โดยมอีตัราส่วน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	สงูกว่าร้อยละ	100 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนดที่ร้อยละ	70

	 ณ	สิน้ปี	2560	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน	จ�านวน	2,615	ล้านบาท	และได้มาในกระแสเงนิสด 

จากกิจกรรมลงทุนจ�านวน	 14,195	 ล้านบาท	 ขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 จ�านวน	 17,434	 ล้านบาท	 ท�าให้ธนาคารธนชาต 

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจ�านวน	 624	 ล้านบาท	 โดย	 ณ	 สิ้นปี	 2560	 ธนาคารธนชาตมีเงินสด 

และรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ�านวน	11,453	ล้านบาท	โดยมีรายการหลักที่ส�าคัญ	ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2560

	 •	 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากดอกเบี้ยจ�านวน	 41,277	 ล้านบาท	 

เงินรับฝากจ�านวน	 39,721	 ล้านบาท	 และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินจ�านวน	 16,457	 ล้านบาท	 หักกลบกันกับ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	47,352	ล้านบาท	และเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น	33,546	ล้านบาท

	 •	 ส่วนกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุน	ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลงจ�านวน	10,271	ล้านบาท

	 •	 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปในการจ่ายคืนเงินกู้ยืม	 จ�านวน	 22,825	 ล้านบาท	 ในขณะที่กระแสเงินสด 

รับจากการกู้ยืมจ�านวน	12,724	ล้านบาท

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 2,615	 26,182

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 14,195	 3,657

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (17,434)	 (31,099)

เงินสดลดลงสุทธิ	 (624)	 (1,260)

เงินสด	ณ	วันต้นปี	 12,077	 13,337

เงินสด	ณ	วันปลายปี	 11,453	 12,077

  ปี 2560รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ ปี 2559

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

	 ในปี	2560	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมแีหล่งทีม่าของเงนิทนุจากเงนิฝากและเงนิกูย้มืจ�านวน	716,278	ล้านบาท	และ	39,308	ล้านบาท 

ตามล�าดับ	 ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนจะใช้ไปในเงินให้สินเชื่อจ�านวน	 711,675	 ล้านบาท	 และเงินลงทุนก่อนค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 

จ�านวน	166,423	ล้านบาท	โดยรายการของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทนุหลกั	ๆ 	ตามวนัทีค่รบก�าหนดของแต่ละรายการนบัจากวนัทีใ่นงบแสดง

ฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	มีดังนี้

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกำาหนด รวม

แหล่งทีม่า

	 เงนิฝาก	 307,595	 40.71	 365,947	 48.43	 42,736	 5.66	 -	 -	 716,278	 94.80

	 เงนิกูย้มื	 392	 0.05	 3,493	 0.46	 35,423	 4.69	 -	 -	 39,308	 5.20

รวมแหล่งทีม่า	 307,987	 40.76	 369,440	 48.89	 78,159	 10.35	 -	 -	 755,586	 100.00

แหล่งใช้ไป

	 เงนิให้สนิเชือ่	
(1)	

39,792	 4.53	 195,223	 22.24	 476,660	 54.28	 -	 -	 711,675	 81.05

	 เงนิลงทนุ	 5	 -	 37,333	 4.25	 120,552	 13.73	 8,533	 0.97	 166,423	 18.95

รวมแหล่งใช้ไป	 39,797	 4.53	 232,556	 26.49	 597,212	 68.01	 8,533	 0.97	 878,098	 100.00

ประเภท

หมายเหต ุ
(1)
	ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนตามวันที่ที่ครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงิน	 นับจากวันที่ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 แล้ว	 จะเห็นว่าจ�านวนเงินจากแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินรับฝากที่มีระยะเวลา 

คงเหลือน้อยกว่า	1	ป	ีประมาณร้อยละ	48.43	และเงินรับฝากเมื่อทวงถามร้อยละ	40.71	ของแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมด	ในขณะที่แหล่ง 

ใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลามากกว่า	 1	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 54.28	 และเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาคงเหลือ 

น้อยกว่า	1	ปี	ร้อยละ	22.24	ของแหล่งใช้ไปของเงินทุนทั้งหมดตามล�าดับ	อย่างไรก็ด	ีความไม่สัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ดังกล่าวเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยปกติในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป	 เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเงินฝาก 

ส่วนใหญ่มกัจะมกีารต่ออายเุงนิฝากเมือ่ครบก�าหนด	อกีทัง้ธนาคารธนชาตได้ด�าเนนินโยบายในการทีจ่ะจดัหาแหล่งเงนิทนุให้สมัพนัธ์กบัการใช้ไป

ของเงนิทนุให้ได้มากทีส่ดุ	ผ่านเครือ่งมอืทางการเงนิในการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ	ซึง่จะสามารถส่งสญัญาณเตอืนให้ทราบถงึผลกระทบ 

ต่อแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

ภาระผูกพัน

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันทั้งสิ้น	83,196	ล้านบาท	ลดลง	252	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.30 

จากจ�านวน	83,448	ล้านบาท	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2559	ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของการรับอาวัลตั๋วเงินตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง

การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

	 ธนาคารธนชาตมเีงนิกองทนุรวมตามเกณฑ์	Basel	III	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	จ�านวน	125,527	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงนิกองทนุชัน้ที	่1 

จ�านวน	98,209	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที	่2	จ�านวน	27,318	ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ	18.94	

เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2559	ที่ร้อยละ	19.15	โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่	1	ร้อยละ	14.81	และเงินกองทุนชั้นที่	2	ร้อยละ	4.13

	 อย่างไรกต็าม	อตัราส่วนเงนิกองทนุของธนาคารธนชาตยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุ

ต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือ	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	9.75	โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	ดังนี้

31 ธันวาคม 

2560

31 ธันวาคม 

2559

(หน่วย:	ล้านบาท)

การรับอาวัลตั๋วเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระผูกพันอื่น

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน

	 อื่น	ๆ

รวม

115

270

1,045

2,291

23,832

55,643

83,196

629

637

1,479

1,188

24,244

55,271

83,448

	 (514)

	 (367)

	 (434)

	 1,103

	 (412)

	 372

 (252)

	 (81.72)

	 (57.61)

	 (29.34)

	 92.85

	 (1.70)

	 0.67

 (0.30)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่	1	 98,209	 14.81	 90,561	 13.27

เงินกองทุนทั้งหมด	 125,527	 18.94	 130,673	 19.15

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
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รายงานประจำาปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัผ่าน	บล.	ธนชาต	ส�าหรบัปี	2560	

เท่ากบั	3,388	ล้านบาท	ส่วนแบ่งการตลาดคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	3.78 

เปรียบเทียบมูลค่าการซื้อขายกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าการซื้อขาย 

เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ	 3,921	 ล้านบาท	 ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ	 4.17	 โดยมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งเป็น 

ลูกค้ารายย่อยร้อยละ	 59.56	 ลูกค้าสถาบันร้อยละ	 28.02	 และ 

ลูกค้าต่างประเทศร้อยละ	12.42

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับป	ี สิ้นสุดวันที	่ 31	 ธันวาคม	 2560	 เท่ากับ	

609	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 8.01	 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ก�าไรสุทธิ

เท่ากับ	 662	 ล้านบาท	 รายได้รวมเท่ากับ	 2,004	 ล้านบาท	 ลดลง 

ร้อยละ	 7.09	 จากรายได้ค่านายหน้ารวมลดลงร้อยละ	 17.26	 

ในขณะทีก่�าไรและผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิในปีนีเ้ท่ากบั	

306	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 46.41	 รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียม 

และบริการเท่ากับ	160	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	18.52	และส�าหรับ

ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ	1,253	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	6.49	เป็นไปตาม

มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้ที่ลดลง

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บล.	 ธนชาต	 มีอัตราการ 

ด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ	 44.10	 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ขั้นต�่าที่	 ก.ล.ต.	 ได้ก�าหนดไว้	 คือไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 7.00	 

ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

	 ณ	 วันที่	 29	 ธันวาคม	 2560	 บลจ.	 ธนชาต	 มีสินทรัพย์ 

ภายใต้การบริหารรวม	 (Asset	 under	 Management)	 จ�านวน	

228,589	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นป	ี2559	จ�านวน	39,581	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	 20.94	 ส�าหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร	 

แบ่งเป็น	สดัส่วนของกองทนุรวมร้อยละ	88.33	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 

ร้อยละ	6.79	และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ	4.89

	 ณ	วนัที	่29	ธนัวาคม	2560	ธรุกจิกองทนุรวมของ	บลจ.	ธนชาต 

มส่ีวนแบ่งทางการตลาด	เป็นอนัดบั	8	คดิเป็นร้อยละ	4.01	ธรุกจิกองทนุ 

ส่วนบคุคลมส่ีวนแบ่งทางการตลาด	เป็นอนัดบั	12	คดิเป็นร้อยละ	1.33 

และธรุกจิกองทนุส�ารองเลีย้งชพีมส่ีวนแบ่งทางการตลาด	เป็นอนัดบั	13 

คิดเป็นร้อยละ	1.43

	 ส่วนผลการด�าเนนิงานของปี	2560	บลจ.	ธนชาต	มกี�าไรสทุธิ 

จ�านวน	 426	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 71	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 20.00	 

จากปีก่อน	โดยเป็นผลมาจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนได้เพิ่มขึ้น

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

	 ในปี	 2560	 ธนชาตประกันภัย	 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม	 

จ�านวน	7,506	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,086	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.92 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี	2559	สงูกว่าอตัราการเพิม่ขึน้ของอตุสาหกรรม 

ประกันวินาศภัยในประเทศไทย	ที่มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ	3.67

	 ธนชาตประกนัภยัมผีลก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2560	จ�านวน	1,051	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	46	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.58	เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี	2559	เป็นผลจากเบีย้ประกนัภยัทีเ่พิม่ขึน้	และการบรหิารค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยส�าคัญ 

ที่มีผลต่อการด�าเนินงานที่ส่งผลให้ธนชาตประกันภัยมีก�าไรสุทธ ิ

อย่างต่อเนื่อง	 คือ	 การบริหารจัดการสัดส่วนการรับประกันภัย	 

โดยมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อผลก�าไรให้กับธนชาตประกันภัย	

รวมทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 ด้วยการเพิ่ม	

Productivity	ในทุกสายงาน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

	 ในปี	2560	บบส.	ทีเอส	ได้ด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

และขายหนีด้้อยคณุภาพตามนโยบาย	และแผนธรุกจิของกลุม่ธนชาต 

อย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บบส.	 ทีเอส	 

มีสินทรัพย์รวม	 จ�านวน	 2,509	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อน	 

จ�านวน	142	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.36	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี	2560 

บบส.	ทเีอส	มผีลก�าไรสทุธจิ�านวน	210	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	21	ล้านบาท 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน	โดยมรีายได้ดอกเบีย้สทุธจิ�านวน	93	ล้านบาท 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	จ�านวน	299	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย	

จ�านวน	65	ล้านบาท

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

	 ณ	สิ้นปี	2560	ราชธานีลิสซิ่ง	ยังคงมีโครงสร้างทางการเงิน 

ทีแ่ขง็แกร่งอย่างต่อเนือ่ง	โดยมสีนิทรพัย์รวม	จ�านวน	39,492	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	6,127	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	18.36	

โดยมีสินเชื่อเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินจ�านวน	38,598	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 จ�านวน	 5,851	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 17.87	 

ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	97.74	ของสนิทรพัย์รวม	ในขณะทีห่นีส้นิรวม 

และส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมจี�านวน	33,865	ล้านบาท	และ	5,627	

ล้านบาท	ตามล�าดับ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2560	 มีจ�านวน	 1,126	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	245	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	27.81 

เป็นการรักษาระดับผลการด�าเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยมี 

รายได้รวม	3,307	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	322	ล้านบาท	

หรือคิดเป็นร้อยละ	 10.79	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน	 

882	 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน	 จ�านวน	 65	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	6.86	จากการจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนทางการเงินต�่าลง 

เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อ	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญ 

และหนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัปี	2560	มจี�านวนรวมทัง้สิน้	523	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	 27	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 5.44	

เนือ่งจากการตัง้ส�ารองตามปกตขิองบรษิทัจ�านวน	243	ล้านบาท	และ

การพจิารณาตัง้ส�ารองทัว่ไปเพิม่เตมิจ�านวน	280	ล้านบาท	เพือ่รองรบั

การเปลีย่นวธิกีารตัง้ส�ารองตามมาตรฐานการบญัชแีบบใหม่ในปี	2562

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	10,610	ล้านบาท	ลดลงจากสิน้ปี	2559	จ�านวน	425	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	3.85

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	มกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2560	จ�านวน	30	ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน	ในขณะที่ป	ี2559	มีก�าไรสุทธิจ�านวน	122	ล้านบาท	

โดยปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายในการ 

รับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	 150	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่

เกิดจาก	 ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มี

ดอกเบี้ย	(Zero	Coupon	Yield)	ที่ใช้ค�านวณเงินส�ารองประกันชีวิต

แบบ	 GPV	 ที่ปรับลดลงจากสิ้นป	ี 2559	 ประกอบกับเบี้ยประกันภัย 

รบัสทุธลิดลงจ�านวน	129	ล้านบาท	ในขณะทีร่ายได้จากการลงทนุรวม 

เพิ่มขึ้นจ�านวน	 156	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจาก	 ก�าไรจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นจากสิ้นป	ี2559

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บบส.	เอ็นเอฟเอส	มีสินทรัพย์

รวมจ�านวน	1,293	ล้านบาท	ลดลงจากสิน้ปีก่อนจ�านวน	369	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	22.20

	 บบส.	เอน็เอฟเอส	มกี�าไรสทุธ	ิส�าหรบัปี	2560	จ�านวน	24	ล้านบาท 

ลดลงจากปี	 2559	จ�านวน	31	ล้านบาท	หรือร้อยละ	56.36	 โดยม ี

รายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน	30	ล้านบาท	ลดลง	114	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	 79.17	 ส่วนใหญ่เกิดจากก�าไรจากทรัพย์สินรอการขาย

จ�านวน	40	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	108	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	72.97 

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ�านวน	 5	 ล้านบาท	 ลดลง	 23	 ล้านบาท	 

หรอืร้อยละ	82.14	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	จ�านวน	28	ล้านบาท 

ลดลง	5	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.15	ในขณะที่มีการโอนกลับหนี้สูญ 

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 จ�านวน	 46	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	39	ล้านบาท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2560	บบส.	แม๊กซ์	 มีสินทรัพย์รวม	

จ�านวน	745	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	49	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	6.17

	 บบส.	แม๊กซ์	มีก�าไรสุทธิส�าหรับปี	2560	จ�านวน	45	ล้านบาท 

ลดลงจากปี	 2559	จ�านวน	47	ล้านบาท	หรือร้อยละ	51.09	 โดยม ี

รายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน	71	ล้านบาท	ลดลง	 56	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	 44.09	 ส่วนใหญ่เกิดจาก	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขาย 

จ�านวน	8	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	83	ล้านบาท	หรือร้อยละ	91.21 

ในขณะที่ก�าไรจากการรับช�าระหนี้ /รับโอนสินทรัพย ์ช�าระหนี	้ 

มีจ�านวน	 83	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 21	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 33.87	 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	จ�านวน	13	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	1	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	 8.33	 และภาษีเงินได้	 จ�านวน	 13	 ล้านบาท	 ลดลง 

จากปีก่อน	11	ล้านบาท	หรือร้อยละ	45.83



046

รายงานประจำาปี 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตจัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 

คอื		1)	ธรุกจิทางการเงนิ	ซึง่ประกอบด้วย	ธรุกจิธนาคารพาณชิย์	ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	ธรุกจิหลกัทรพัย์	ธรุกจิประกนั	ธรุกจิให้เช่าซือ้	และธรุกจิลสีซิง่ 

และ		2)	ธรุกจิสนบัสนนุ	ซึง่ประกอบด้วย	ธรุกจิโบรกเกอร์	ธรุกจิบรกิาร	และธรุกจิการพฒันาฝึกอบรม	โดยมธีนาคารธนชาตเป็นธรุกจิหลกั	จงึถอืได้ว่า 

เป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร	 โดยแยกธุรกิจและการด�าเนินงานอย่างชัดเจน	 และด�าเนินธุรกิจอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 

ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารธนชาตเป็นหลัก	โดยสามารถ

กล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัทได้	ดังนี้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้แก่

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

ธนชาต

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

วินาศภัย	การเป็นนายหน้าประกันชีวิต	และธุรกิจหลักทรัพย	์ได้แก่	การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	การค้าหลักทรัพย์	และการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน	 การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล	 การค้าและจัดจ�าหน่าย

หลกัทรพัย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี้	การให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์	และการเป็นผูค้้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทองค�า

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

(ในประเทศและต่างประเทศ)	การจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์	การเป็นทีป่รกึษาทางการลงทนุ	กจิการยมืและให้ยมืหลกัทรพัย์	การเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ 

การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	 และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

แบบ	ส-1	(Full	Service)	ได้แก	่การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

	 4.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารธนชาต	(ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	75)	กับธนาคาร

ออมสิน	(ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	25)	ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และธุรกิจที่ปรึกษา

การลงทุน	ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการค�าแนะน�าได้อย่างครบวงจร

	 5.	 บริษัท	 ธนชาตประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจให้บริการประกันภัย	 โดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกันวินาศภัย	 

ได้แก่	การประกันอัคคีภัย	การประกันภัยรถยนต	์การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

	 6.	 บริษัท	 เอ็ม	 บี	 เค	 ไลฟ์	 ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	 โดยให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล	 

รับประกันชีวิตกลุ่ม	ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน	ตลอดจนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และองค์กรทั่วไป	

โดยผ่านช่องทางการขายของบริษัท	ประกอบด้วย	ช่องทางการขายผ่านบริษัทนายหน้านิติบุคคล	 (Broker)	 ได้แก่	ทีเอ็ม	 โบรคเกอร์	และนาย

หน้านิติบุคคลรายอื่น	ๆ 	ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนักงานของบรษิทั	ช่องทางการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	และช่องทางการขายอื่น	ๆ 	ที่ไม่ใช่ 

ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาตหรือบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารธนชาต

	 7.	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต	์โดยปัจจุบันไม่มีธุรกิจใหม่	คงเหลือเฉพาะสัญญาเช่าซื้อเดิมเท่านั้น

	 8.	 บรษิทั	ราชธาน	ีลสิซิง่	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิการให้บรกิารสนิเชือ่เพือ่เช่าซือ้	และสนิเชือ่สญัญาเช่าทางการเงนิในตลาดรถยนต์ 

ทัง้ใหม่และเก่า	ประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล	และมุง่เน้นรถยนต์เพือ่การพาณชิย์	ได้แก่	รถกระบะ	รถแทก็ซี	่รถหวัลาก	และรถบรรทกุขนาดใหญ่	

เป็นต้น	รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งที่เป็นธุรกิจหลักของราชธานีลิสซิ่ง

	 9.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 เอ็น	 เอฟ	 เอส	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์	 โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

	 10.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 แม๊กซ์	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์	 โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร



047

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 11.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์	 โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	ทัง้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้และ

ทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร

	 12.	บรษิทั	เนชัน่แนล	ลซีซิง่	จ�ากดั	ได้จดทะเบยีนเลกิบรษิทั	

เมื่อวันที	่31	ตุลาคม	2560	และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

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�าเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	และของบริษัทประกันวินาศภัยและ

บรษิทัประกนัชวีติอืน่	ๆ 	ให้กบัลกูค้าของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนชาต 

และบุคคลทั่วไป	 และประกอบธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

ประกนัชวีติและธรุกจิประกนัวนิาศภยั	รวมทัง้ให้บรกิารต่อภาษรีถยนต์

ประจ�าปี

 4.	 บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 สคิบ	 เซอร์วิส	 จ�ากัด  

ประกอบธรุกจิด้านงานบรกิารต่าง	ๆ 	ให้แก่ธนาคารและบรษิทัในกลุม่ธนชาต 

เช่น	 บริการท�าความสะอาด	 รักษาความปลอดภัย	 รับ-ส่งเอกสาร	 

ให้เช่ารถ	และจัดหาพนักงาน	Outsource	เป็นต้น

 5.	 บรษิทั	ท	ีเอม็	โบรคเกอร์	จ�ากดั	ประกอบธรุกจิในการเป็น 

นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	 โดยแนะน�าหรือ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้า 

ของกลุ่มเอ็มบีเค	กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธนชาต	กลุ่มพันธมิตร 

ทางธรุกจิของบรษิทัผูถ้อืหุน้	โดยไม่รวมถงึธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย 

ซึ่งอยู ่ภายใต้ธนาคารธนชาต	 และการจัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่

บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 บริษัทในกลุ่ม

เอ็มบีเค	 คู่ค้า	 พนักงานของบริษัทคู่ค้า	 และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็น

นายหน้าประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย

 6.	 บริษัท	 เอ็ม	 ที	 เซอร์วิส	 2016	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการงานด้าน	Back	Office	และ	Business	Support	แก่บริษัท

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

ความเป ็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ 

ที่สำาคัญ

	 บรษิทัฯ	ได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธรุกจิ

ประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี	2517	ในชื่อ	บริษัท	ลีกวงมิ้ง	

ทรัสต	์จ�ากัด	ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย	์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)”

การจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ตามเกณฑ์การกำากับแบบ

รวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)

	 จากที่สถาบันการเงินมีลักษณะการด�าเนินธุรกิจที่หลากหลาย	

ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ ่มธุรกิจทางการเงินมากขึ้น	 เพื่อเพิ่ม 

ความยดืหยุน่และตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ธปท.	ได้ประกาศ

หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม	 (Consolidated	 Supervision)	 

เพื่อเป็นการพัฒนาการก�ากับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยื่นค�าขอ

จดัตัง้กลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	โดย	ธปท.	ได้อนญุาตการจดัตัง้กลุม่ธรุกจิ 

ทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ ่ม	 เมื่อวันที	่ 

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 
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ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสโกเทียแบงก ์

ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด�าเนินกิจการและการส่งผู้แทนที่มี

ประสบการณ์ในด้านต่าง	 ๆ	 มาร่วมเป็นผู้บริหารในธนาคารธนชาต	 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจและการแข่งขันให้กับ

ธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก	 โดยต่อมาสโกเทียแบงก์ได้เปลี่ยนให	้

Scotia	Netherlands	Holding	B.V.	(บรษิทัในกลุม่ของสโกเทยีแบงก์)	

เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาตแทน	เมื่อวันที	่2	พฤศจิกายน	2554

การเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด

ของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต

	 ด้วยกลุ่มธนชาต	 ได้เล็งเห็นความลงตัวของการรวมกิจการ 

กบัธนาคารนครหลวงไทย	ทัง้ในด้านทรพัยากรบคุคล	ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ช่องทางจ�าหน่ายและการบริการ	 และการผสมผสาน 

ที่ลงตัวของสินทรัพย	์ในต้นป	ี2553	ธนาคารธนชาตจึงได้เข้าประมูล

ซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน	 (“กองทุนฟื้นฟูฯ”)	 ในจ�านวนที่กองทุนฟื้นฟูฯ 

ถืออยู ่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ	 47.58	 และเป็นผู ้ชนะการประมูล 

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

วันที	่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 ่ วั นที่	 

1	 ตุลาคม	 2554	 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน	 2554	 

ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้น 

รายย่อยทุกราย	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นได้ก่อนที่จะท�าการเลิกบริษัท	 

โดยมีผู ้ถือหุ ้นจ�านวนหนึ่งได้เสนอขายหุ ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ให้กับธนาคารธนชาต	 ท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร

นครหลวงไทย	 รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	 99.98	 ของหุ้นที่จ�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด	 หลังจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติเปลี่ยน 

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

เมือ่เดอืนธนัวาคม	2554	และได้ท�าการจดทะเบยีนเสรจ็การช�าระบญัช	ี

เมื่อวันที่	20	เมษายน	2558

เหตุการณ์ส�าคัญในปี	2560

•	 วันที่	5	เมษายน	2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ี

2560	 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

ของบรษิทัฯ	ในอตัราหุน้ละ	1.20	บาท	คดิเป็นเงนิจ�านวน	

1,398	ล้านบาท	การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้	เมื่อรวมกับ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	0.80	บาท	

หรือจ�านวน	 932	 ล้านบาท	 รวมเป็นจ�านวนเงินปันผล 

ทีจ่่ายของปี	2559	ทัง้สิน้	หุน้ละ	2.00	บาท	คดิเป็นจ�านวนเงนิ 

2,330	ล้านบาท

•	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 2560	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

ได้มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวด	6	เดอืน

แรกของปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.90	บาท	แก่ผู้ถือหุ้น 

ของบรษิทัฯ	คดิเป็นจ�านวนเงนิปันผลทีจ่่าย	1,049	ล้านบาท 

 

•	 ในช่วงวันที	่28	กันยายน	2560	ถึงวันที	่9	ตุลาคม	2560	

บรษิทัฯ	และธนาคารธนชาต	ได้ท�าการขายหุน้	บมจ.	เอม็บเีค 

ในจ�านวนรวม	35,487,290	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.0778	

ของจ�านวนหุ ้นที่ออกและจ�าหน่ายได ้แล ้วทั้งหมด	 

การขายหุ้นดังกล่าวเป็นการด�าเนินการเพื่อลดสัดส่วน 

การถือหุ้น	บมจ.	เอ็มบีเค	ตามเงื่อนไขที่	ธปท.	ก�าหนด	

จากการที่	 บมจ.	 เอ็มบีเค	ลดทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	

โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนตามโครงการ	Treasury	Stock	

ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นใน	 บมจ.	 เอ็มบีเค	

คิดเป็นร้อยละ	10.00	และร้อยละ	9.90	ของจ�านวนหุ้น

ที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ตามล�าดับ

รางวัลในปี	2560

•	 ธนาคารธนชาต	ได้รบัรางวลั	“Most	Admired	Company	

Award”	จากงานมอบรางวลัสดุยอดองค์กรธรุกจิไทยแห่งปี 

Thailand	 Top	 Company	 Awards	 2017	 จัดโดย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับนิตยสาร	 Business+	

โดยบรษิทั	เออาร์ไอพ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่เป็นรางวลัทีม่อบ 

ให้กบัองค์กรธรุกจิไทยทีป่ระสบความส�าเรจ็ในด้านต่าง	ๆ 	

โดยธนาคารธนชาตได้รบัรางวลั	Most	Admired	Company 

Award	 จากการเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่ดี	 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และมาจากผลส�ารวจ 

ความพงึพอใจต่อสนิค้าหรอืบรกิาร	ทีช่ีว่้าผู้ ใช้บรกิารชืน่ชม 

ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่	 ๆ	 ที่ตอบโจทย์ 

ความต้องการของลูกค้า	 รวมถึงการที่มีผู้บริโภคในสื่อ

สงัคมออนไลน์ต่างพดูถงึธนาคารธนชาตอย่างกว้างขวางด้วย
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•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับรางวัลจากความส�าเร็จในการ 

จัดจ�าหน่ายพันธบัตรกระทรวงการคลัง	 สปป.	 ลาว	

ประกอบด้วยรางวัลต่าง	ๆ	ดังนี้

-	 รางวัล	Frontier	Markets	 Issue	สาขา	Regional	

Awards	 จากงาน	 The	 20
th
	 Annual	 IFR	 Asia	

Awards	 (IFR	 Asia	 Awards	 2016)	 เมื่อวันที	่

21	 กุมภาพันธ์	 2560	 จัดโดยนิตยสาร	 IFR	 Asia 

นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นน�าของ

ภูมิภาค

-	 รางวัล	 Best	 Bond,	 Ministry	 of	 Finance,	 

Lao	People’s	Democratic	Republic	14	Billion	Baht 

Multi-Tranche	Bond	จากงาน	The	Asset	Triple	 

A	 Country	 Awards	 2017	 จัดโดยนิตยสาร	 

The	Asset	นิตยสารการเงินชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย

-	 รางวัล	Best	Foreign	Currency	Sovereign	Bond	

Deal	 in	 Southeast	 Asia	 จากงาน	 11
th
	 Annual	

Alpha	Southeast	 Asia	Best	Deal	 &	Solution	

Awards	2017	จัดโดยนิตยสาร	Alpha	Southeast	

Asia	 นิตยสารชั้นน�าด้านการเงินและการลงทุน 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “Marketeer	 No.	 1	 

Brand	 Thailand	 2016	 -	 2017”	 จาก	 Marketeer	 

สือ่นติยสารและสือ่ออนไลน์ชัน้น�า	ด้านแบรนด์ยอดนยิม 

อันดับ	 1	 จ�านวน	 2	 รางวัล	 ได้แก่	 สาขา	 Auto	 Hire	 

Purchase	 Loan	 และสาขา	 Auto	 Re-Finance	 

(สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน)	 จากการส�ารวจความนิยม 

ในสินค้าและบริการประเภทต่าง	 ๆ	 ของผู ้บริโภค 

ชาวไทยทั่วประเทศ	 อ้างอิงจากผลส�ารวจของบริษัท	

วีดีโอ	 รีเสิร์ช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 

ร่วมกับ	 Marketeer	 Research	 เพื่อเฟ้นหาแบรนด์ 

ยอดนิยมอันดับ	1	ที่ครองใจผู้บริโภคในสาขาต่าง	ๆ

•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “Auto	 Loan	 Product	 

of	the	Year”	ส�าหรบัปี	2560	ในฐานะธนาคารยอดเยีย่ม 

ด้านผลติภณัฑ์สนิเชือ่รถยนต์จากผลติภณัฑ์	“สนิเชือ่ธนชาต 

รถแลกเงิน”	จาก	The	Asian	Banker	นิตยสารการเงิน

การธนาคารชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย	 ซึ่งมีส�านักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “Adman	 Awards	 &	 

Symposium	2017”	ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลโฆษณาและ

สื่อสารการตลาด	 โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	

จากงานโฆษณา	 “ท่านเปาสตาร์ทอัพ	 คิดได้	 ท�าได้”	 

และแคมเปญ	“เปาเทีย่งท�า”	ของผลติภณัฑ์สนิเชือ่ธนชาต 

รถแลกเงนิ	โดยได้รบั	2	รางวลั	ได้แก่	ประเภท	Integrated 

Marketing	 Communication	 (IMC)	 จากการใช้ 

การสือ่สารแบบผสมผสาน	มุง่เน้นการใช้ความคดิสร้างสรรค์	

และประเภท	 Promo	 &	 Activation	 ด้าน	 Use	 of	 

Ambient	 (Including	Large	Scale	&	Small	Scale)	

จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดดีเด่น

•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “B.A.D	 Award	 2017”	

รางวลั	Bronze	ประเภท	Outdoor	ด้าน	Ambient	Large	

Scale	จากแคมเปญ	“เปาเทีย่งท�า”	ของผลติภณัฑ์สนิเชือ่ 

ธนชาตรถแลกเงิน	 ที่ เป ็นการจ�าลองท�าธุรกิจจริง 

จากการน�ารถไปแลกเงินมาท�าธุรกิจ	จากสมาคมผู้ก�ากับ

ศิลป์บางกอก	(Bangkok	Art	Director’s	Association)

•	 ธนาคารธนชาต	ได้รับรางวัล	“สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ส่งเสรมิคณุธรรม”	จากภาพยนตร์โฆษณาสร้างสรรค์สงัคม 

เรื่อง	ลูกมหาเศรษฐี	(ปลาทู)	ภายใต้โครงการ	ReThink 

โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของพลเอกประยุทธ	์

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการศาสนา 

กระทรวงวฒันธรรม	และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

•	 ธนาคารธนชาต	ได้รบัรางวลั	“ดเีด่นด้านอนรุกัษ์พลงังาน 

ประเภทอาคาร-ควบคุม”	 จาก	 Thailand	 Energy	

Awards	 2017	 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 โดยส�านักงาน

อาคารสวนมะลิได้รับคัดเลือกจากผู้เสนอชื่อเข้าร่วม

ประกวดกว่า	262	รายทั่วประเทศ

•	 บล.	 ธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “SET	 Awards	 2017”	 

ซึ่งจัดโดย	ตลท.	ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร	จ�านวน	

3	รางวัล	ได้แก่

-	 รางวลับรษิทัหลกัทรพัย์ยอดเยีย่ม	ด้านการให้บรกิาร

หลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล	 (Best	 Securities	

Company	Awards	-	Retail	Investors)

-	 รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น	 ด้านการให้บริการ

อนุพันธ์	 (Outstanding	 Derivatives	 House	

Awards)	 ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความสามารถใน

การด�าเนินงานที่โดดเด่น	 มีคุณภาพการบริการที่ดี 

และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์

และกลยุทธ์อนุพันธ์ใน	 TFEX	 (Thailand	 Futures	

Exchange)	ที่มีคุณภาพครอบคลุมและหลากหลาย
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-	 รางวัลธุรกรรมทางการเงินดี เด ่นในตลาดทุน	 

(Outstanding	 Deal	 of	 the	 Year	 Awards)	 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	 ผู้จัดการจัดสรรหุ้น

ส�าหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน	 (Bookrunner)	 

และผู้จัดการจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย	

(Lead	 Underwriter)	 ในการเสนอขายหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	 (IPO)	 

ของบริษัท	บ้านป	ูเพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(BPP)	

ที่มีมูลค่าสูงถึง	13,618	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็นธุรกรรม

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในป	ี2559

	 •	 บล.	 ธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “Asiamoney	 Broker	 Poll	 

	 	 2017”	 โดยนิตยสาร	 Asiamoney	 ซึ่งเป็นนิตยสาร 

	 	 การเงินชั้นน�าของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 จากผล 

	 	 การส�ารวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงินและ 

	 	 นกัลงทนุสถาบนัทัว่โลก	โดยมรีางวลัทีไ่ด้รบัถงึ	10	รางวลั 

	 	 คุณภาพ	ดังนี้

  ประเภท	Brokerage

	 	 -	 รางวัลอันดับ	3	ประเภท	Best	Local	Brokerage	 

	 	 	 (บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่ดีที่สุด)

	 	 -	 รางวลัอนัดบั	2	ประเภท	Most	Improved	Brokerage 

	 	 	 over	the	last	12	months

  ประเภท	Individual

	 	 -	 รางวัลอันดับ	1	ประเภท	Best	Small	Cap	Analyst

	 	 -	 รางวลัอนัดบั	2	ประเภท	Best	Analyst	for	Healthcare 

	 	 -	 รางวลัอนัดบั	2	ประเภท	Best	Analyst	for	Utilities

	 	 -	 รางวัลอันดับ	 2	 ประเภท	 Best	 Analyst	 for	 

	 	 	 Semiconductors	&	Semiconductor	Equipment

  ประเภท	Team

	 	 -	 รางวลัอนัดบั	2	ประเภท	Best	Team	for	Healthcare

	 	 -	 รางวัลอันดับ	 2	 ประเภท	 Best	 Team	 for	 

	 	 	 Semiconductors	&	Semiconductor	Equipment

	 	 -	 รางวัลอันดับ	2	ประเภท	Best	Team	for	Utilities

	 	 -	 รางวลัอนัดบั	3	ประเภท	Best	Team	for	Small	Cap 

	 •	 บล.	 ธนชาต	 ได้รับรางวัลระดับเอเชีย	 จากความส�าเร็จ 

	 	 ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 ผู้จัดการจัดสรรหุ้น	 

	 	 (Bookrunners)	และผูจ้ดัการจ�าหน่าย	(Lead	Managers) 

	 	 ในการเสนอขายหุ้น	 IPO	 ของบริษัท	 บ้านปู	 เพาเวอร	์ 

	 	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ที่มีมูลค่าถึง	 13,618	 ล้านบาท	 

	 	 รวม	3	รางวัล	ได้แก่

	 	 -	 รางวลั	“Thailand	Capital	Markets	Deal	of	the	Year” 

	 	 	 จากงาน	 IFR	 Asia	 Awards	 2016	 โดยนิตยสาร	 

	 	 	 IFR	Asia	นติยสารด้านตลาดเงนิและตลาดทนุชัน้น�า 

	 	 	 ของภูมิภาค

	 	 -	 รางวัล	“Best	 IPO	Deal	of	The	Year	2016	 in	 

	 	 	 Southeast	 Asia”	 จากงาน	 10
th
	 Annual	 Alpha	 

	 	 	 Southeast	Asia	Deal	&	Solution	Awards	2016	 

	 	 	 โดยนติยสาร	Alpha	Southeast	Asia	นติยสารชัน้น�า 

	 	 	 ด ้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 

	 	 	 ตะวันออกเฉียงใต้

	 	 -	 รางวัล	“Best	Country	Deals	2016	(Thailand)”	 

	 	 	 โดย	Global	Capital	Asia	and	Asiamoney	

•	 บลจ.	ธนชาต	ได้รับรางวัล	Set	Awards	2017	“บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม”	 (Best	 Asset	

Management	Company	Award)	และรางวัล	“บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น”	 (Outstanding	 Asset	

Management	 Company	 Awards)	 โดยรางวัลบริษัท

หลกัทรพัย์จดัการกองทนุดเีด่นเป็นรางวลัทีไ่ด้รบัเป็นปีที	่5 

ติดต่อกัน	 และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ยอดเยีย่มนัน้	คณะกรรมการจะคดัเลอืกจากบรษิทัทีไ่ด้รบั 

รางวัลดีเด่นจ�านวน	 5	บริษัท	 ซึ่ง	 บลจ.	 ธนชาต	 ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ยอดเยี่ยมในที่สุด

•	 บลจ.	ธนชาต	ได้รบัรางวลั	“Morningstar	Awards	2017”	

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	 ตราสารแห่งหนี้ 

ได้แก่	 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	 

(T-NFRMF)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4	จากบรษิทั	มอร์นิง่สตาร์รเีสร์ิซ 

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ	Morningstar, 

Inc.	 บริษัทชั้นน�าของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูล 

และการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่าง	ๆ

•	 ธนชาตประกันภัย	 ได้รับรางวัล	 “บริษัทประกันวินาศภัย 

ที่มีการบริหารงานดีเด่น	 อันดับที่	 1	 ประจ�าปี	 2559”	

จาก	คปภ.	ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน 

โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่องรวมกัน	

6	ปีซ้อน

•	 กลุ่มธนชาต	 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูในฐานะ	 “องค์กร 

ทีท่�าคณุประโยชน์ทางสงัคมด้านการสนบัสนนุการจ้างงาน 

คนพกิาร	ประจ�าป	ี2560”	จากกระทรวงแรงงาน	โดยปนีี้ 

กลุ่มธนชาตได้จ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น	 141	 คน	 

เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการจากทั่วประเทศ 

ได้มีโอกาสพึ่งพาตนเองในการด�ารงชีวิต
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•	 กลุ่มธนชาต	ได้รับรางวัล	“สุริยศศิธร”	จากปฏิทินกลุ่มธนชาตปี	2560	ชุด	9	ทศวรรษ	ฉัตรชัยประชา	โดยได้รับรางวัล	“รองชนะเลิศ

ปฏทินิชนดิแขวนประเภทเทดิพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรย์ิ”	และ	“รางวลัชมเชยการออกแบบเชงิสร้างสรรค์โดยใช้นวตักรรม”	

จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาปฏิทินของกลุ่มธนชาตได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง

•	 บริษัทในกลุ่มธนชาตจ�านวน	 14	 บริษัท	 ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต	(Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	หรือ	CAC)	ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรธุรกิจชั้นน�าของประเทศ	ได้แก	่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หอการค้าไทย	หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย	(JFCCT)	สมาคมบริษัท 

จดทะเบยีนไทย	สมาคมธนาคารไทย	สภาธรุกจิตลาดทนุไทย	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว

แห่งประเทศไทย	โดยบรษิทัในกลุม่ธนชาต	14	บรษิทั	ทีไ่ด้รบัใบรบัรอง	ประกอบด้วย		1)	บรษิทัฯ	2)	ธนาคารธนชาต	3)	บลจ.	ธนชาต 

4)	บล.	ธนชาต	5)	ธนชาตประกนัภยั	6)	บบส.	ทเีอส	7)	ธนชาตโบรกเกอร์	8)	ธนชาตเทรนนิง่	9)	ราชธานลีสิซิง่	10)	บบส.	เอน็เอฟเอส 

11)	บบส.	แม๊กซ์	12)	เอ็มบีเค	ไลฟ์	13)	ทีเอ็ม	โบรคเกอร์	และ	14)	เอ็มที	เซอร์วิส	2016

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 2560

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมายเหต	ุ 1)	 บริษัทฯ	มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่

	 2)	 บริษัท	เนช่ันแนล	ลีซซ่ิง	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท	เมื่อวันท่ี	31	ตุลาคม	2560	และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

Scotia Netherlands

Holding B.V.

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ธุรกิจลีสซิ่ง

48.99%

50.96% 100.00% 83.44% 51.00%

16.56%

51.00%

51.00%

100.00%

100.00%

100.00%

65.18%

75.00%

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์

ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์

จำากัด

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส

2016 จำากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

เอ็น เอฟ เอส จำากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

แม๊กซ์ จำากัด

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจประกัน

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

100.00%

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำากัด

100.00%

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

100.00%

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำากัด

100.00%

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำากัด

100.00%

25.00%

100.00%

บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด

(มหาชน)

49.00%

49.00%

49.00%

ธนาคารออมสิน
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รายงานประจำาปี 2560

นโยบายและกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต

	 ในปี	 2561	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า	 (Customer 

Experience)	 และเป็นธนาคารหลัก	 (Main	 Bank)	 ของลูกค้า	 

ผ่านกลุ่มธุรกิจการเงินที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร	 เพียบพร้อม

ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ	 เพื่อเติมเต็ม 

ทกุความต้องการทางการเงนิของลกูค้าภายใต้วสิยัทศัน์	“เป็นสถาบนั

การเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม	

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 

ด้วยบริการและค�าแนะน�าที่เป็นเลิศ”

	 โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วย	 3	 แนวคิดหลัก	 คือ	 

การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร	 (Universal 

Banking)	 การสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยมีลูกค้าเป็น

ศูนย์กลาง	 (Customer	 Centricity)	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรกิารทีต่อบโจทย์ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่	และการร่วมมอื 

ร่วมใจกันของทุกหน่วยงานเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า	

(Collaboration)	ความพยายามและความส�าเรจ็ภายใต้	3	แนวคดิหลกันี ้

ไม ่ เพียงท�าให ้กลุ ่มธนชาตเป ็นกลุ ่มธุรกิจการเงินครบวงจร 

ที่ประสบความส�าเร็จในบริการด้านต่าง	 ๆ	 แต่ยังเป็นพลังส�าคัญ 

ในการที่จะท�าให้กลุ่มธนชาตเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินชั้นน�าของ

ประเทศและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 นอกจากความเข้มแข็งอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน 

ภายในกลุ่มธนชาตแล้ว	 กลุ่มธนชาตยังมีสโกเทียแบงก์เป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจส�าคัญที่ ให ้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง	 

ทั้งความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 และนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่	 

ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาระบบและกระบวนการท�างาน	

การพฒันาด้านไอท	ีนวตักรรม	และบรกิารทางการเงนิของกลุม่ธนชาต 

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	เช่น	ระบบงานของงานขายและงานบริการ	

(CRM	 Tools	 for	 Sales	 &	 Service)	 ซึ่งเป็นระบบงานส�าคัญ 

ทีเ่พิม่ความสามารถในการให้ค�าปรกึษา	แนะน�าผลติภณัฑ์ทีส่อดคล้อง

กับความต้องการของลูกค้า	 ระบบ	 LEAP	 for	 Internet	 Banking	 

และ	Mobile	Banking	ซึง่เป็นระบบทีม่คีวามปลอดภยัซึง่ช่วยผลกัดนั 

ให้ธนาคารธนชาตก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นน�า	 สามารถเข้าถึง 

และรองรับวิถีการใช้ชีวิต	 (Lifestyle)	 ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป	 

และระบบ	 LOS	 (Loan	 Origination	 System)	 ซึ่งเป็นระบบงาน 

อนุมัติสินเชื่อที่ทันสมัย	 ยกระดับคุณภาพการอนุมัติสินเชื่อ 

ของธนาคารธนชาตให้ถกูต้อง	 รวดเรว็	 และลดความเสีย่งอนัเกดิจาก

ปัญหาหนีด้้อยคณุภาพ	 รวมไปถึงการพัฒนาระบบ	 Credit	 Scoring	

อย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการประเมนิสนิเชือ่และบรหิาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอนัน�ามาซึง่ความพงึพอใจและประสบการณ์ทีด่ี

ให้แก่ลกูค้า	ตลอดจนเพิม่จ�านวนการถอืครองผลติภณัฑ์และสร้างรายได้ 

ให้แก่ธนาคารธนชาต

	 ทั้งนี้	 กลุ ่มธนชาตได้สื่อสารกลยุทธ์ ในการด�าเนินธุรกิจ

ให้กับพนักงานทุกระดับในทุกหน่วยธุรกิจ	 เพื่อให้พนักงานทุกคน 

มีความมุ ่งมั่นร่วมกันและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้บรรล ุ

ตามวิสัยทัศน์	 ท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดอย่างมี

ประสทิธภิาพ	โดยให้ความส�าคญักบัปรชัญาในการท�าธรุกจิ	(Business	

Philosophy)	3	ประการ	ดังนี้

	 1.	 ความเชื่อมั่นในบุคลากร	 กลุ ่มธนชาตมีความเชื่อว่า 

บุคลากรเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ามากที่สุด	 และตระหนักว่า 

การเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถ 

และความซื่อสัตย์ของบุคลากร

	 2.	 อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ	 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญ 

กับการบรรลุถึงความเป็นเลิศอย่างจริงจัง	 มีการพัฒนาและปรับปรุง

อย่างสม�า่เสมอ	โดยผ่านการพฒันานวตักรรมต่าง	ๆ 	ท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี

	 3.	 ใส่ใจในความรบัผดิชอบต่อสงัคม	กลุม่ธนชาตมคีวามใส่ใจ

อย่างมากในการรับผิดชอบต่อสังคม

	 ทัง้นี	้ในปี	2561	กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิงาน 

ที่มุ ่งเน้นกลยุทธ์	 (Strategic	 Focus)	 4	 ด้าน	 เพื่อพัฒนาและ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและ 

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันตามวิถีการใช้ชีวิต	

(Lifestyle)	ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

	 1.	 การลงทุนและพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเทคโนโลยี	(Technology)	อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่เป็นกลไกขบัเคลือ่น

ส�าคัญที่จะน�าพากลุ่มธนชาตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง	 โดยให้

ความส�าคัญกับการให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล	 (Digital	

Banking)	อย่างเตม็รปูแบบสอดรบักบัวถิกีารใช้ชวีติ	(Lifestyle)	ของ

ลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป	การพฒันานวตักรรมใหม่	ๆ 	และการให้บรกิารลกูค้า

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่าง

ครบวงจรด้วยความสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัย	 ซึ่งจะช่วยสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

	 2.	 การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการท�างาน

ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการให้มปีระสทิธภิาพ	(Process	Enhancement) 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย	 

โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยท�าให้กลุ ่มธนชาต

สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	 รวมถึง

บริหารต้นทุนในการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร	(People	Development) 

ให้มีความเป็นมืออาชีพ	มีความเป็นผู้น�า	โดยเน้นสร้างพื้นฐานความรู้

ความเข้าใจ	ยกระดับทักษะ	ความรู	้และความสามารถของพนักงาน 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ให ้สอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่ม ี

ความซับซ้อนมากขึ้นและโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

	 4.	 การท�างานร่วมกัน	 (Work	 Collaboration)	 ระหว่าง 

หน่วยงาน	 โดยพนักงานทุกคนมีความมุ ่งมั่นและปฏิบัติงาน 

อย่างจริงจัง	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

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�าแผนธุรกิจและงบประมาณระยะ	 3	 -	 5	 ปี	 เสนอให้

บริษัทแม่พิจารณาว่ามีแนวทางด�าเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลัก

ในการด�าเนินธุรกิจหรือไม่	 และจะมีการประเมินผล	 ทบทวน	 และ 

ปรบัแผนธรุกจิและงบประมาณเป็นประจ�า	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวะ

การแข่งขันของธุรกิจ

	 โดยในปี	 2560	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที ่

1/2560	 เมื่อวันที่	 23	 มกราคม	 2560	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ	 ประจ�าปี	

2560	-	2562

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก

	 บริษัทฯ	 และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

ระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก	 เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งสามารถก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของบรษิทัลกูได้อย่างใกล้ชดิ	โดยมกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน	ดงันี้

 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)	และจัดให้มีประกาศ	ค�าสั่ง	ระเบียบ

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

และข้อบังคับ	(Compliance)	ของธนาคารธนชาตและบริษัทในกลุ่ม 

เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย	 ประกาศ	 ค�าสั่งที่เกี่ยวกับการ 

ประกอบธุรกิจ	และการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุ่มธนชาตด�าเนินการ

อยู่เผยแพร่ให้พนักงานท�าความเข้าใจ	 ตลอดจนก�ากับดูแลให้บริษัท 

ในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกต้อง 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการประกาศก�าหนด

	 การก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	มีคณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่

ก�ากบัดแูล	ควบคมุและตรวจสอบ	เพือ่ให้หน่วยงานตรวจสอบสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการ 

ของแต่ละบริษัท	 เพื่อให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล	 รวมถึงสอบทานให้มีรายงาน 
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ทางการเงินที่ถูกต้อง	 โดยในการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม	 หน่วยงาน

ตรวจสอบของธนาคารธนชาตเป็นผู้ด�าเนินการสรุปผลการตรวจสอบ

ของบริษัทในกลุ่ม	 และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานทางการ

ทีก่�ากบัดแูลการประกอบธรุกจิต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 

เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นตลอดจนถึงแนวทางการ 

ด�าเนินการ

	 ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

และบรษิทัในกลุม่ให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการ	ทัง้ในระดบั

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 โดยจัดโครงสร้างให้ม ี

การถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	

กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ตลอดจนก�าหนดขอบเขตหน้าที่ให้เป็น

ไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการประกาศก�าหนด	 นอกจากนี	้ ยังได้

ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ	ประกาศให้ 

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานในกลุม่ธนชาตถอืปฏบิตัิ	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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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

จำานวนเงินจำานวนเงิน ร้อยละร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

25592560 2558

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	2559	และ	2558	

มีดังนี้
(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย      

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,391	 3.27	 1,347	 3.31	 1,614	 4.01

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 238	 0.56	 220	 0.54	 334	 0.83

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 3,191	 7.49	 3,571	 8.77	 3,850	 9.58

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 17,786	 41.78	 18,362	 45.12	 19,514	 48.54

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 22,075	 51.85	 21,708	 53.34	 23,328	 58.02

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 44,681	 104.95	 45,208	 111.08	 48,640	 120.98

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 15,511	 36.43	 16,740	 41.13	 20,910	 52.01

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 29,170	 68.52	 28,468	 69.95	 27,730	 68.97

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย      

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 5,890	 13.84	 5,888	 14.47	 5,465	 13.59

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 665	 1.56	 459	 1.13	 742	 1.85

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 1,908	 4.48	 1,061	 2.61	 1,956	 4.87

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 337	 0.79	 395	 0.97	 272	 0.68

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 52	 0.12	 (48)	 (0.12)	 310	 0.77

	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 2,605	 6.12	 2,659	 6.53	 2,043	 5.08

	 รายได้เงินปันผล	 557	 1.31	 496	 1.22	 359	 0.89

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 1,388	 3.26	 1,321	 3.24	 1,327	 3.30

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 13,402	 31.48	 12,231	 30.05	 12,474	 31.03

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 42,572	 100.00	 40,699	 100.00	 40,204	 100.00

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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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	วันที	่31	ธันวาคม	2560	ธนาคารธนชาตมีสาขารวม	523	

สาขา	ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารธนชาต

มีจ�านวน	36	แห่ง	แบ่งเป็น	ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินภายในที่ท�าการ

สาขา	หรอื	Booth	in	Branch	จ�านวน	18	แห่ง	ส�านกังานแลกเปลีย่น

เงินภายนอกที่ท�าการสาขา	 หรือ	 Stand	 Alone	 จ�านวน	 18	 แห่ง	 

เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ	 (Automatic	 Teller	 Machine:	 ATM)	

จ�านวน	 1,727	 เครื่อง	 เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ	 

(Recycling	Machine)	จ�านวน	1	เครื่อง	เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ	

(Cash	 Deposit	 Machine)	 จ�านวน	 25	 เครื่อง	 เครื่องฝาก	 ถอน	

และบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ	 (Multi-Function)	 จ�านวน	

75	เครื่อง	และเคร่ืองบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัต	ิ(Passbook	

Update	Machine)	จ�านวน	97	เครื่อง

 กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดี 

ยิ่งขึ้น	โดยมีผลิตภัณฑ	์5	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	 2560	 ธนาคารธนชาตยังคงให้ความส�าคัญกับการ 

ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่	โดยเน้นด้านการท�าธรุกรรม 

เช่น	 ถอน	 โอน	 จ่าย	 รวมถึงพัฒนาช่องทางการท�าธุรกรรมใหม่	 ๆ	 

เช่น	พร้อมเพย์	และ	QR	Code	เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์สงูสดุ	และ

สร้างความพงึพอใจให้ลกูค้าใช้บรกิารธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั 

(Main	Bank)

	 เพื่อตอบสนองวิถีการด�าเนินชีวิต	 (Lifestyle)	 ที่เปลี่ยนไป

ในการท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส	์

ธนาคารธนชาตจงึได้พฒันาบญัช	ีe-SAVINGS	ซึง่เป็นบญัชอีอมทรพัย์ 

ที่ลูกค้าสามารถท�ารายการได้ด้วยตนเอง	 ทุกที่	 ทุกเวลา	 ผ่าน	 

Thanachart	 Connect	 (Mobile	 Banking)	 ซึ่งท�าให้ลูกค้า 

ได้รบัประโยชน์ทางด้านดอกเบีย้เพิม่มากขึน้	นอกจากนี	้ธนาคารธนชาต 

ยังใช้แคมเปญ	Thanachart	Smart	Solution	ในการประชาสัมพันธ์

ให้ลูกค้าเรียนรู้หลักการบริหารเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์	2	ผลิตภัณฑ์	

เป็นบัญชีเก็บและบัญชีใช้	คือ	บัญชี	e-SAVINGS	และบัญชีฟรีเว่อร ์

ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ทั้งเรื่องดอกเบี้ยและประหยัด 

ค่าธรรมเนียมไปพร้อมกัน

	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตยังคงมุ ่งมั่นที่จะสร้างฐาน

ลูกค้า	 Main	 Bank	 โดยใช้บัญชีฟรีเว่อร์ไลท์	 เป็นผลิตภัณฑ์หลัก 

ในการน�าเสนอให้แก่ลูกค้า	 เพราะเป็นบัญชีที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัด

ค่าธรรมเนียม	กด	ถอน	โอน	จ่าย	และค่าธรรมเนียมออกบัตรเดบิต

	 นอกจากนัน้	ในช่วงครึง่ปีหลงั	ธนาคารธนชาตได้มกีารโปรโมท

ผลติภณัฑ์เงนิฝาก	Ultra	Savings	อกีครัง้	เพือ่สร้างความหลากหลาย

ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ตามความต้องการของลูกค้า

แต่ละกลุ่ม

 กลุ่มที่	2	บริการด้านเงินให้สินเชื่อ

 2.1	 สินเชื่อธุรกิจ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 สนิเชือ่ธรุกจิเป็นวงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการ

ประกอบธุรกิจ	หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ	ซึ่งลูกค้า

สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายประเภทสินเชื่อ

  1)	 กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	(Wholesale	Banking)	

ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	 ๆ	ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	 ไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเชื่อ 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 เงินให้กู้ที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการ 

ของลูกค้า	(Flexible	Loan)	โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่ผูป้ระกอบการ	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	บรกิารหนงัสอืค�า้ประกนั	

(Letter	of	Guarantee)	เพือ่ค�า้ประกนัการประมลูงาน	สญัญา	ผลงาน	

และการช�าระค่าสาธารณูปโภค	 รวมถึงบริการ	 e-GP	 ซึ่งเป็นการให้

บรกิารออกหนงัสอืค�า้ประกนัทางอเิลก็ทรอนกิส์	และบรกิารรบัช�าระเงนิ 
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ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	 ภายใต้ โครงการ 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 

Government	 Procurement:	 e-GP)	 ของกรมบัญชีกลาง	 เป็นต้น	 

เงนิให้สนิเชือ่โครงการ	(Project	Finance)	เงนิให้สนิเชือ่เพือ่การน�าเข้า 

และส่งออก	(Trade	Finance)	รวมไปถงึการเป็นทีป่รกึษาด้านการเงนิ 

เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีต้นทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม	 (Financial	 

Advisory	Service)	ทัง้ทางด้านตลาดตราสารหนีแ้ละตลาดทนุ	(Debt	

and	Capital	Market)	เช่น	การออกหุน้กู	้การระดมทนุเพือ่จดทะเบยีน

ใน	ตลท.	เป็นต้น	นอกจากนี	้ยงัเสนอผลติภณัฑ์ทีช่่วยบรหิารความเสีย่ง 

แก่ลกูค้า	เช่น	Interest	Rate	SWAP	(IRS)	เพือ่ช่วยป้องกนัความเสีย่ง 

จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้หรอืป้องกนัความเสีย่งด้านอตัรา

แลกเปลี่ยน	 ไม่ว่าจะเป็น	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�าหรับลูกค้าวงเงินเบิกเกินบัญชี	 (O/D)	 เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ	

หนังสือค�้าประกัน	 (Letter	 of	 Guarantee)	 ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ	 

หรือลูกค้าบุคคลที่มีความต้องการใช้วงเงินค�้าประกันสินเชื่อในการ

ค�า้ประกันการด�าเนินงานให้กับหน่วยงานบริษัท	 ทั้งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน	 และบริการ	 e-GP	 และธนาคารธนชาตได้สนับสนุน

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ	 3	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 โครงการค�้าประกันสินเชื่อในลักษณะ	 Portfolio	

Guarantee	 Scheme	 รวมถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า	 เพื่อเป็น

เงนิทนุหมนุเวยีนให้แก่ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและ 

เพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

เป็นต้น	นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตยงัให้บรกิารแก่ลกูค้าในการบรหิาร

เงินสด	(Cash	Management)	อีกด้วย

  3)	 กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	(SME-S)	ธนาคารธนชาต 

มีโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 SME-S	 ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินสูงสุด 

ไม่เกนิ	20	ล้านบาท	เพือ่ตอบสนองลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	ไม่ว่าจะเป็น 

เงินกู้ระยะยาว	 (Term	 Loan)	 วงเงินเบิกเกินบัญชี	 (O/D)	 วงเงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 (P/N)	 และวงเงินหนังสือค�้าประกัน	 (L/G)	 

โดยกระบวนการอนมุตัสินิเชือ่	และขัน้ตอนการปฏบิตังิานจะเป็นไปตาม 

แนวนโยบายสนิเชือ่รายย่อย	ทัง้นี	้การขายโปรแกรมผลติภณัฑ์สนิเชือ่	

SME-S	นี้เป็นการขายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต	เพื่อให้

สาขาทีธ่นาคารธนชาตมอียูเ่ป็นผูด้แูลและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ	

โดยจะมเีจ้าหน้าทีท่ีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษด้านสนิเชือ่ธรุกจิขนาดเลก็	

ประจ�าเขตพื้นที่ต่าง	 ๆ	 (Loan	 Specialist)	 เข้าท�างานร่วมกับสาขา

ธนาคารธนชาต	 เพื่อให้การบริการลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก	 (SME-S)	 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

ลูกค้าได้

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 เนื่องจากกลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก	 มีลูกค้าเป็น 

จ�านวนมากและกระจายตวัอยูท่ัว่ประเทศ	ธนาคารธนชาตจงึออกแบบ

ให้ขั้นตอนปฏิบัติงานและนโยบายสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบลูกค้า 

สินเชื่อรายย่อย	 รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า	 ด้านการแข่งขันนั้น	 แม้ว่าตลาดสินเชื่อ	

SME-S	 จะมีมูลค่าการตลาดสูง	 แต่ก็มีการแข่งขันที่สูงด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น	 นอกเหนือจากฐานลูกค้าที่ธนาคารธนชาตมีอยู ่ในปัจจุบัน	 

ซึ่งจะต้องดูแลลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว	

ธนาคารธนชาตยังมุ่งเน้นการหาฐานลูกค้าใหม่	 ๆ	 ผ่านโปรแกรม 

สินเชื่อต่าง	 ๆ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 SME	 ได้ ใจ	 ที่เน้นรองรับ

กลุ ่มธุรกิจขนาดเล็ก	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตยังมี 

การประชาสัมพันธ์	 การจัดกิจกรรมการตลาด	 และกิจกรรมส่งเสริม 

การขายอย่างต่อเนื่อง	เพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่ออีกด้วย

	 ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	 และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้	ธนาคารธนชาตยงัคงมุง่เน้นการพฒันา

ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า	 และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ทีค่รบวงจร	ทัง้ผลติภณัฑ์สนิเชือ่	บรกิารด้านการค้าต่างประเทศ	บรกิาร 

บริหารจัดการด้านการเงิน	ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 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	 
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ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารธนชาตติดต่อผ่านช่องทางบริษัท 

ผูผ้ลติรถยนต์	กลุม่ลกูค้ารถยนต์ใหม่	และผูป้ระกอบการรถยนต์ใช้แล้ว 

ที่ธนาคารธนชาตติดต่อผ่านช่องทางธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต	์หรือ 

กลุ ่มลูกค้าผู ้ประกอบการรถยนต์ ใช้แล้วที่ธนาคารธนชาตติดต่อ 

ผ่านช่องทางบริษัทผู้ ให้บริการประมูลรถยนต์	 เป็นต้น	 ในส่วนของ

ธรุกจิสนิเชือ่เช่าซือ้เพือ่ใช้ในธรุกจิ	(Fleet)	และธรุกจิการให้สญัญาเช่า 

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

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 การบริการที่ถูกต้องแม่นย�า	 สะดวกรวดเร็ว	 อัตรา

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	 ถือเป็นตัวแปรส�าคัญในการส่งเสริมให้

ลกูค้ามาใช้บรกิารด้านธรุกรรมการค้าต่างประเทศ	โดยธนาคารธนชาต 

ค�านึงถึงการตอบสนองความต้องการและการส่งเสริมการท�าธุรกรรม

ของลูกค้าในภาพรวม	 มีเป้าหมายการขยายฐานลูกค้าทั้งที่เป็น 

ธุรกิจขนาดใหญ่	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ธนาคารธนชาต 

ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อการน�าเข้า	 สินเชื่อเพื่อการส่งออก	

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า	 รวมทั้งให้ 

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเอกสารการค้าต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ	อีกทั้ง 

ได ้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด ้านการค ้าต ่างประเทศให ้ม ี

ความหลากหลายและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 

โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีครอบคลุมอยู่

ในทุกทวีป	 เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้ลูกค้ามีความ 

พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารธนชาต

 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

ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเงินสด	 ด้วยวงเงินอนุมัติที่สูง

กว่าสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผ่อนช�าระนานกว่า

สินเชื่อบุคคลทั่วไป	 ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวด 

ที่สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนช�าระได้

	 	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม	่

ภายใต้ชื่อ	 “สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน”	 เป็นสินเชื่อส�าหรับเจ้าของ

กรรมสทิธิร์ถยนต์	ทีต้่องการเงนิสดเพือ่ใช้จ่ายส่วนตวัหรอืเสรมิสภาพ

คล่องธรุกจิ	โดยใช้เล่มทะเบยีนรถยนต์เป็นหลกัประกนั	ซึง่ลกูค้ายงัคง

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และใช้รถยนต์ได้ตามปกต	ิ โดยสินเชื่อธนชาต

เล่มแลกเงนิ	คดิอตัราดอกเบีย้แบบลดต้นลดดอก	นอกจากนี	้ธนาคาร

ธนชาตได้พัฒนาและน�า	 Application	 Score	 ใหม่	 มาใช้ประกอบ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส�าหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติกับบริษัท	ข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ	 จ�ากัด	 (NCB)	ภายใต้เกณฑ์การควบคุมความเสี่ยง 

ทีเ่หมาะสม	ซึง่ช่วยท�าให้การคดักรองและควบคมุคณุภาพผูข้อสนิเชือ่

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 สภาวะยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศในป	ี 2560 

เมื่อเทียบกับปี	 2559	 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ	 13.38	 

โดยธนาคารธนชาตได้มีความร่วมมือทางกลยุทธ์การท�าธุรกิจร่วมกับ 

ผูผ้ลติรถยนต์ชัน้น�าเพิม่ขึน้	รวมถงึการออกแคมเปญส่งเสรมิการขาย 

ส่งผลให ้สัดส ่วนการตลาดในสินเชื่อเช ่าซื้อรถยนต์ ใหม ่ของ 

ธนาคารธนชาตสูงขึ้น

	 	 ในด้านของสินเชื่อรถยนต์ ใช้แล้ว	 ธนาคารธนชาต 

มีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต	 เพื่อการควบคุม

คุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อรถ

แลกเงินแก่ลูกค้าเดิมของธนาคารธนชาต	 โดยมีจุดบริการทางสาขา

ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า	500	สาขา	ทั่วประเทศ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 2.5	 สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ได้แก่	บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์	

ธนชาต	 Home	 Loan	 บริการสินเชื่ออเนกประสงค์	 ภายใต้ชื่อ

ผลิตภัณฑ	์สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน	 (Cash	Your	Home)	และ

สินเชื่อโฮมพลัส	 (Home	 Plus)	 สินเชื่ออเนกประสงค์ส�าหรับลูกค้า

สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัรายปัจจบุนัของธนาคารธนชาต	ทีต้่องการขอวงเงนิ

กู้เพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้านธนชาต

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้

บริการและน�าเสนอบริการที่ครบวงจร	 ครอบคลุมทุกความต้องการ

ของลูกค้า	 รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะ

การแข่งขัน	 โดยมีฝ่ายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ	 (Housing	

and	 Secured	 Personal	 Loan)	 ภายใต้สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย	 (Retail	 and	 Small	 Business	 Product	 

Development)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ	์

ก�าหนดเงือ่นไข	อตัราดอกเบีย้	และการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ  

ผ่านเครือข่ายสาขา	โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ลูกค้าที่ต้องการ

ซื้อบ้าน	 และลูกค้าที่ต ้องการสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยใช้บ้าน 

เป็นหลักประกัน	 ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีช่องทางการให้บริการ	

โดยเจ้าหน้าที่ทีมขายลูกค้ารายย่อย	 และเครือข่ายสาขาดูแลการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนธุรกิจ

 2.6	 สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 การให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน

ประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ ไม ่ระบุวัตถุประสงค์และระบุ

วัตถุประสงค์	 เพื่อเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ	 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์

ต่าง	ๆ	ดังนี้

  1)	 บตัรเครดติ	เป็นวงเงนิสนิเชือ่ในบตัรเครดติส�าหรบั

ใช้ซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสด	 หรือสามารถเบิกถอนเงินสด 

ผ่านตู้เอทีเอ็ม	 (Cash	 Advance)	 รวมถึงบริการโอนเงินผ่อนสบาย	

(Sabai	Cash)	บริการเงินสดโทรสั่งได้	(Cash	Transfer)	และบริการ

ผ่อนสบาย	(Smile	Plan)	ธนาคารธนชาตมีบัตรเครดิตร่วมกับ	VISA	

และ	MasterCard	 โดยน�าเสนอบัตรต่าง	 ๆ	 ตามความต้องการของ

ลูกค้า	ดังนี้

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	Diamond	ส�าหรับลูกค้า 

ที่นิยมสะสมคะแนน	 โดยทุก	 ๆ	 25	 บาท	 ของการใช้จ่ายผ่านบัตร 

จะได้รับ	 1	 คะแนนสะสม	 โดยบัตรตระกูลไดมอนด์สามารถ 

แบ่งออกเป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 ไดมอนด์	 (ระดับ	 Platinum)	 

บลูไดมอนด์	และแบล็คไดมอนด์	(ระดับ	World	หรือ	Signature)

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	MAX	Platinum	ส�าหรับ

ลูกค้าที่ต้องการเงินคืน	(Cash	Back)	ส�าหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร

โดยไม่นิยมสะสมเป็นคะแนน	เงินคืนสูงสุด	อยู่ที่ร้อยละ	1.25

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	 LIVE	 Plat inum  

เป็นบัตรเครดิตส�าหรับผู้ถือบัตรที่ต้องการความคล่องตัวในการช�าระ 

อัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั่วไป	 (ร้อยละ	 18)	 

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ	15

  2)	 บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต	 (FLASH	 Plus)  

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล	 ซึ่งให้บริการในรูปแบบบัตรสินเชื่อ

บุคคล	 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	 “FLASH	 Plus”	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้น

ความสะดวกและรวดเรว็ในการถอน	ผ่อน	โอน	ทกุโอกาส	ด้วยบรกิาร

หลัก	ๆ	ดังนี้

   2.1	 บริการโอนเงินผ่อนสบาย	 (Sabai	 Cash) 

โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี	ผ่อนช�าระคืนสูงสุด	60	เดือน

   2.2	 บริการเงินสดสั่งได้	 (Cash	 Transfer)  

โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี	เงื่อนไขจ่ายคืนขั้นต�่าร้อยละ	3

   2.3	 บริการเงินสดกดทันที	 (Cash	 Advance) 

ได้ทั่วโลก	 24	 ชั่วโมง	 ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนด้วยเงื่อนไขจ่ายคืน

ขั้นต�่าร้อยละ	3

   2.4	 บริการผ่อนสบาย	(Smile	Plan)	ผ่อนช�าระ

สนิค้าและบรกิาร	ณ	ร้านค้าทีร่่วมรายการ	ผ่อนช�าระคนืสงูสดุ	60	เดอืน 

 

  3)	 สนิเชือ่สารพดันกึ	Flash	Plus	SPN	เป็นสนิเชือ่

อเนกประสงค์วงเงินกู้เพิม่เติมใหแ้ก่ลูกค้าเช่าซือ้รถยนต์ของธนาคาร

ธนชาตที่มีประวัติการผ่อนช�าระดี	 โดยลูกค้าสามารถผ่อนช�าระเป็น 

รายเดือนเท่า	 ๆ	 กันทุกเดือนตามก�าหนดระยะเวลา	 ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด	60	เดือน	ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน	5	แสนบาท	ภายใต้วงเงิน

ของสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล	Flash	Plus

  4)	 สินเชื่อส�าหรับพนักงานในโครงการพิเศษ	 

(Welfare	Loan)	เป็นสินเชื่อที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารธนชาต

  5)	 สนิเชือ่เพือ่การศกึษา	(Scholar	Loan)	เป็นสนิเชือ่ 

ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน	 เพื่อช�าระค่าเล่าเรียน	 หรือค่าใช้จ่าย 

ในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

  6)	 สิ น เชื่ อบ� า เหน็ จค�้ าประกัน 	 เป ็ นสิ น เชื่ อ

อเนกประสงค์โครงการพเิศษส�าหรบักลุม่ลกูค้าข้าราชการ	ผูร้บับ�านาญ

รายเดือนผ่านกรมบัญชีกลาง
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  7)	 สินเชื่อบุคคล	 FLASH	 O/D	 (Unsecured	

FLASH	O/D)	เป็นวงเงนิเบกิเกนิบญัช	ี(Over	Draft)	ทีไ่ม่มหีลกัทรพัย์ 

ค�้าประกัน	 ธนาคารธนชาตจะให้บริการส�าหรับลูกค้าคนส�าคัญของ

ธนาคารธนชาต	 เพื่อน�าวงเงินไปใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน

ในธุรกิจ

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน	

(Unsecured	 Lending	 Product)	 ก�าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

บนพืน้ฐานความเข้าใจในความต้องการของลกูค้าเป้าหมายเป็นส�าคญั	

ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การน�าเสนอแคมเปญทางการตลาด	

ช่องทางการบรกิาร	และวธิกีารให้บรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูค้า	ซึง่ได้จดั 

ให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	 โดยให้ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะ

สมตามช่วงอายุ	 (Life	 Stage)	 และวิถีการด�าเนินชีวิต	 (Lifestyle)	 

โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย	 สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขจริง	 

ไม่ยุ่งยาก	 และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 

ทั้งนี้	 เพื่อการเข้าถึงลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ ในชีวิตประจ�าวัน	 

(Everyday	Needs)

 กลุ่มที่	3	บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์

 3.1	 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 รองรับการท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธุรกิจ	 

ทัง้ทีเ่ป็นนติบิคุคลและบคุคลธรรมดา	ผ่านบรกิารอนิเทอร์เนต็แบงกิง้	

(Thanachart	 iBiz)	 และช่องทางต่าง	 ๆ	 ของธนาคารธนชาต	 ให้มี 

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วย	 บริการ

โอนเงิน	 (Fund	 Transfer)	 บริการโอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร	

(BAHTNET)	 บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร	 (SMART)	

บรกิารรบัช�าระเงนิค่าสนิค้าหรอืบรกิาร	(Bill	Payment)	บรกิารโอนเงนิ 

พร้อมเพย	์(PromptPay	Fund	Transfer)	บริการช�าระเงินผ่าน	QR	

(QR	 Payment)	 บริการหักบัญชีอัตโนมัติ	 (Direct	 Debit)	 บริการ 

โอนเงินเดือน	 (Payroll)	 บริการโอนเงินต่างประเทศ	 (Outward	 

Remittance)	บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ	(Trade	Finance)

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 รองรบัการให้บรกิารได้ทัง้บรษิทัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

รวมถึงลูกค้าบุคคลที่มีความต้องการความสะดวกรวดเร็วในการท�า

ธุรกรรม	 โดยเน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางของผู้ช�านาญการ

ด้านธุรกรรมทางการเงิน	(Cash	Management	Specialist)	ส�าหรับ

บริษัทขนาดใหญ่และกลาง	 ส่วนบริษัทขนาดเล็กและลูกค้าบุคคล 

ที่ท�าธุรกิจ	จะใช้ช่องทางสาขาแบบ	Cross	Selling	และ	Up-selling

	 	 อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มช่องทาง 

ในการให้บริการผ่านทีมงาน	Service	Delivery	Specialist	เพื่อดูแล

ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด	

ทั้งนี้	ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จากบริการ	Contact	

Center	1770	ได้อีกด้วย

 3.2	 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับลูกค้าบุคคล

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 รองรบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิของลกูค้าผ่านช่องทาง 

ต่าง	 ๆ	 ของธนาคารธนชาต	 ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วย	 บริการโอนเงิน	 (Fund	 Transfer)	 บริการ

โอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ	 (ORFT)	 บริการรับช�าระเงินค่าสินค้าหรือ

บรกิาร	(Bill	Payment)	บรกิารโอนเงนิพร้อมเพย์	(PromptPay	Fund	

Transfer)	บรกิารช�าระเงนิผ่าน	QR	(QR	Payment)	บรกิารตรวจสอบ 

และช�าระสินเชื่อบ้าน	 สินเชื่อส่วนบุคคล	 บัญชีบัตรเครดิต	 และ 

บัตรกดเงินสด	 FLASH	 Plus	 บริการขอรายงานข้อมูลเครดิต	 จาก	 

บรษิทั	ข้อมลูเครดติแห่งชาต	ิจ�ากดั	(National	Credit	Bureau:	NCB)	 

บรกิารซือ้	ขาย	สบัเปลีย่นกองทนุรวมของ	บลจ.	ธนชาต	บรกิารเตอืน

เพื่อจ่าย	(Pay	Alert)	นอกจากนี้	ยังได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ได้แก่

	 	 -	 บริการโมบายแบงกิ้ง	(Thanachart	Connect)

	 	 -	 บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง	(Thanachart	iNet)

	 	 -	 บริการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน	

(Thanachart	SMS	Alert)

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 เน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ	 Cross	

Selling	และ	Up-selling	ส�าหรบักลุม่ลกูค้าบคุคล	อกีทัง้ยงัมกีารเตรยีม 

ความพร้อมในการเพิ่มช่องทางในการให้บริการต่อไปเพื่อให้ดึงดูดใจ

ลกูค้ามากยิง่ขึน้	เน้นการเข้าถงึ	ความง่าย	สะดวก	รวดเรว็	และความ

ปลอดภัยของการให้บริการ	และสามารถรับเงินได้ภายในวันเดียวกับ

วนัที่สัง่โอน	ทั้งนี้	ลูกคา้ยังสามารถสอบถามการใช้บริการไดจ้ากสาขา

และบริการ	Contact	Center	1770	ได้อีกด้วย

 กลุ่มที่	4	บริการธุรกิจการช�าระเงินและร้านค้ารับบัตร

 4.1	 บริการธุรกิจการช�าระเงิน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ธุรกิจบริการ	 BIN	 (Bank	 Identification	 Number)	

Sponsor	 คือ	 การร่วมมือกันระหว่างธนาคารในฐานะสมาชิกของ 

ผู้ ให้บรกิารเครอืข่าย	(Visa	/	MasterCard)	และผู้ ให้บรกิารกระเป๋าเงนิ 
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อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Wallet	Service	Provider)	ในการออกบตัรพรเีพด 

ที่มีตราสัญลักษณ์	 Visa	 หรือ	 MasterCard	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส	์ ให้สามารถช�าระค่าสินค้าและบริการ	 

ณ	ร้านค้ารับบัตรทั่วโลกที่รับช�าระด้วยบัตร	Visa	หรือ	MasterCard	

โดยลักษณะบัตรพรีเพด	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

  1.	บตัรเสมอืน	(Virtual	Prepaid	Card)	คอื	บตัรพรเีพด 

ทีอ่ยู่ในรปูแบบของบตัรอเิลก็ทรอนกิส์บน	e-Wallet	Application	โดย 

ผูถ้อืบตัรสามารถใช้ช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารได้ทีร้่านค้าออนไลน์เท่านัน้

  2.	บัตรพลาสติก	 (Physical	 Prepaid	 Card)  

คือ	 บัตรพรีเพดที่ผู้ถือบัตรสามารถใช้ช�าระค่าสินค้าหรือบริการได้

ทั้งร้านค้าทั่วไป	 และร้านค้าออนไลน์ที่มีตราสัญลักษณ์	 Visa	 หรือ	

MasterCard

	 	 โดยบัตรพรีเพดทั้ง	 2	 ประเภทนี้	 เหมาะส�าหรับกลุ่ม 

คนรุ่นใหม	่วัยรุ่น	นักเรียน	นักศึกษา	และกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึง

การสมัครบัตรเครดิตได้

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธรุกจิการช�าระเงนิ	มกีารพฒันาการให้บรกิารในรปูแบบ 

ใหม่	 ๆ	มากขึ้น	ทั้งจากผู้ ให้บริการรายเดิม	และผู้ ให้บริการรายใหม่	

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น	 โดยเฉพาะการให้บริการ 

ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์	ธนาคารธนชาตจงึมุง่เน้นสร้างความร่วมมอื 

กบัพนัธมติรในการพฒันาบรกิาร	ทัง้นี	้เพือ่ให้ก้าวทนักระแสโลกดจิทิลั 

และการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ ใช้บริการ

ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment)

 4.2	 บริการร้านค้ารับบัตร

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ผลิตภัณฑ์บริการร้านค้ารับบัตร	 ให้บริการรองรับ

การช�าระเงินผ่านช่องทางการรับช�าระเงิน	 โดยแบ่งตามประเภท 

ร้านค้าและธุรกิจ	ดังนี้

  1.	ผลติภณัฑ์เครือ่งรบัรดูบตัร	(EDC)	เหมาะกบักลุม่

ธุรกิจร้านค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ	่ ที่มีความต้องการและปริมาณ

การท�าธุรกรรมช�าระเงินผ่านเครื่องรับรูดบัตรเป็นจ�านวนมาก	 เช่น	

ร้านอาหาร	โรงพยาบาล	โรงแรม	รีสอร์ท	และสถาบันการศึกษา

  2.	ผลิตภัณฑ์เครื่องรับรูดบัตรแบบเคลื่อนที่	Pay’	n 

Go	(mPOS)	เหมาะกบัธรุกจิร้านค้าขนาดเลก็ทีม่ปีรมิาณการท�าธรุกรรม 

การช�าระเงินต่อเดือนเป็นจ�านวนไม่มาก	 รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง 

ถึงขนาดใหญ่ที่ท�าธุรกิจที่มีตัวแทนหรือพนักงานขาย	 เพื่อสะดวกต่อ

การออกพื้นที่และสามารถปิดการขายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

  3.	บริการช่องทางการช�าระเงินผ่านระบบออนไลน	์

(Thanachart	 Payment	 Gateway)	 เหมาะกับกลุ่มธุรกิจแบบ	 

e-Commerce	เช่น	สายการบิน	และร้านค้าออนไลน์

  4.	บริการช ่องทางการช�าระเงิน	 QR	 Code	

(QR	 พารวย)	 เหมาะกับร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ

เปลี่ยนธุรกรรมการช�าระเงินแบบเงินสดเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

แต่ต้องการต้นทุนในการรับช�าระที่ต�่ากว่าการรับช�าระด้วยบัตร

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ผลติภณัฑ์บรกิารร้านค้ารบับตัร	มุง่เน้นขยายธรุกจิไปยงั 

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการท�าธุรกิจ	 และยังเปิดกว้างให้กับธุรกิจ

ขนาดเลก็ทีม่องหาตวัช่วยในการบรหิารจดัการเงนิ	โดยธนาคารธนชาต 

มกีารวางกลยทุธ์ทางธรุกจิในการออกพืน้ทีเ่พือ่หาร้านค้าใหม่	ๆ 	รวมถงึ 

การออกรายการส่งสรมิการขายอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการรกัษาฐานลกูค้า 

อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารธนชาต

 4.3	 บริการตัวแทน	รับ	-	ส่ง	เงินด่วน	เวสเทิร์น	ยูเนี่ยน	

(Western	Union)

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 บรกิารรบัและส่งเงนิด่วนระหว่างประเทศ	ผ่านเครอืข่าย 

ระบบเวสเทิร์น	 ยูเนี่ยน	 ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล	

สามารถรับและส่งเงินได้กว่า	200	ประเทศทั่วโลก

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการบริการที่สะดวก	 รวดเร็ว	

และปลอดภัย	 ให้กับลูกค้าเป็นหลัก	 โดยเพิ่มช่องทางการรับและ 

ส่งเงินผ่านตู้	ATM	ซึ่งลูกค้าสามารถรับและถอนเงินได้อย่างง่ายดาย

ที่ตู้	ATM	ธนาคารธนชาตทั่วประเทศ

 กลุ่มที่	5	บริการด้านอื่น	ๆ

 5.1	 บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ให้บริการซื้อขายธนบัตรต่างประเทศ	 Travellers’	

Cheques	รวมถงึการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศทนัท	ีและการซือ้ขาย 
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เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 เพื่อธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการค้า

ต่างประเทศ	 และเพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศเข้า/ออก	 ส�าหรับ

การรับและช�าระค่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดา	 รวมถึง 

การเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(FCD)	เป็นต้น

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขาและ

ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ครอบคลุมการให้บริการ

แก่ธรุกจิและนกัท่องเทีย่วทัว่ประเทศ	รวมถงึการปรบัอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ	 ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในตลาดโลก	 

เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารธนชาตได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ทันต่อ

เหตุการณ์และเป็นธรรม

 5.2	 บริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน	 (Custodian)	 เป็น 

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ	(Fund	Supervisor)	เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

(Bondholder	Representative)	และเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์และ

ตัวแทนช�าระเงิน	(Registrar	and	Paying	Agent)

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุก 

ความต้องการของลกูค้า	ในส่วนของการให้บรกิารเป็นผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 

และผู้ดูแลผลประโยชน์	 ธนาคารธนชาตใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารการเงินและการลงทุนแก่กองทุนต่าง	 ๆ	

ที่มาใช้บริการ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ด้าน	 Cash	 Management	 เป็นต้น	

ส่วนบริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู	้และนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทน

ช�าระเงิน	 ธนาคารธนชาตอาศัยเครือข่ายธุรกิจและความสัมพันธ์ 

อนัดกีบัฐานลกูค้าของธนาคารธนชาตในการขยายการบรกิารดงักล่าว

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดในการ

ประกอบธุรกิจ

	 ในปี	2560	เศรษฐกจิไทยขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่งทีร้่อยละ	3.9 

เร่งขึ้นจากร้อยละ	 3.3	 ในปี	 2559	 และร้อยละ	 3.0	 ในปี	 2558	 

และเป็นการขยายตัวในระดับที่สูงกว่าประมาณการ	 ปัจจัยส�าคัญ 

ที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา	 ได้แก่	 

การฟื ้นตัวอย่างพร้อมเพรียงกันของเศรษฐกิจโลก	 โดยเฉพาะ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทย	เช่น	สหรัฐฯ	สหภาพยุโรป	จีน	และ

ญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 ซึ่งช่วยหนุนภาคการส่งออกสินค้าของไทยให้เติบโต 

ได้อย่างมนียัส�าคญั	โดยมลูค่าการส่งออกสนิค้าในรปูสกลุเงนิดอลลาร์

สหรัฐฯ	ขยายตัวสูงถึงร้อยละ	9.7	เทียบกับร้อยละ	0.1	ในปี	2559	 

การขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทั้งในด้านรายได้และ

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 โดยเฉพาะในกลุ ่มนักท่องเที่ยว 

จากจีนและรัสเซีย	 การปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคสินค้าคงทนของ

ภาคเอกชนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต	์ และการลงทุนของภาคเอกชน

ในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการผลิตเพื่อการส่งออกที่ยังม ี

แนวโน้มเติบโตดี	 อย่างไรก็ดี	 การใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งเคยเป็น 

แรงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่�าคญัในช่วง	2	ปีทีผ่่านมา	กลบัอ่อนแรงลง 

โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุน	 ปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้าง	 การเลื่อนการประมูลโครงการ	 การปรับแผน 

การก่อสร้างใหม่	เป็นต้น

	 ส�าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทย	 ยังคงมี 

แนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง	 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี	 2560	 

อยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ	 0.7	 ปรับขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน	 อันเป็นผล

มาจากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น	 และการปรับขึ้น

ภาษีสรรพสามิตในหมวดสินค้าสุรา	 ยาสูบ	 และเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล	 

ขณะทีอ่ตัราการว่างงานเพิม่ขึน้เลก็น้อยแต่ยงัอยูใ่นระดบัต�า่ทีร้่อยละ	1.18 

ส่วนเสถยีรภาพด้านต่างประเทศนัน้	เงนิส�ารองระหว่างประเทศของไทย 

อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้น	 พร้อมทั้งดุล

บญัชเีดนิสะพดัของไทยยงัคงเกนิดลุต่อเนือ่งเป็นผลจากการขยายตวั 

ของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ดี	 ดุลบัญชีเงินทุน

เคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ	 เนื่องจากนักลงทุนไทยน�าเงินออกไปลงทุน

ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 การด�าเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปี	 2561	 มีความท้าทาย

รอบด้าน	 โดยเฉพาะจากทั้งปัจจัยต่างประเทศและปัจจัยภายใน

ประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 

ตลาดการเงนิของไทย	รวมถงึการท�าธรุกจิของผูป้ระกอบการโดยรวม 

เช่น	การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐัฯ	(FED)	

และธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย	 ความไม่แน่นอนของการด�าเนิน

นโยบายทางการเงินการคลังของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก 

เช่น	สหรัฐฯ	ยุโรป	ญี่ปุ่น	จีน	มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ	 

ผลการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 (NAFTA)	

และผลการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป	 (EU)	 ของสหราช

อาณาจกัร	(BREXIT)	ความขดัแย้งทางด้านภมูริฐัศาสตร์ในคาบสมทุร

เกาหลีและตะวันออกกลาง	 แนวโน้มการปรับขึ้นราคาน�้ามันดิบ 

ในตลาดโลกตามการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกและจากข้อตกลงร่วมกนั 

ระหว่างกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ามันเพื่อการส่งออก	 (OPEC)	 และ

ประเทศนอกกลุ่ม	 OPEC	 (Non-OPEC)	 ในการขยายระยะเวลา 

ปรับลดก�าลังการผลิตน�้ามันดิบไปถึงสิ้นปี	 2561	 การปรับเพิ่มอัตรา

ดอกเบีย้นโยบายของ	ธปท.	การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ระบบการช�าระเงนิ

แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment)	พัฒนาการของ

เทคโนโลยด้ีานการเงนิ	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปตามกระแส

การพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่คีวามก้าวหน้ารวดเรว็	ปัญหาหนีส้นิของ

ภาคครวัเรอืนและผูป้ระกอบการ	SMEs	การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ

ในการก�ากับดูแลด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 มาตรการดูแลค่าเงินบาทและ 

เงินทุนเคลื่อนย้าย	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (IFRS	 9)	 

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านเงินกองทุนตามเกณฑ์	 BASEL	 III	
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

กฎหมายคุ ้มครองผู ้บริโภค	 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการ 

การท�างานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2560	เป็นต้น

	 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

เทคโนโลยีดังกล่าว	 เศรษฐกิจไทยในปี	 2561	 จะขยายตัวต่อเนื่อง	 

โดยมแีรงหนนุส�าคญัจากการเร่งขบัเคลือ่นการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์และโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor)	ของ

รฐับาล	การลงทนุเพิม่ขึน้ของภาคเอกชนในสาขาธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

นโยบายภาครัฐเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการส่งออก	แนวโน้ม 

การขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

จะช่วยหนุนภาคการส่งออกของไทย	 รวมทั้งการเติบโตของภาค 

การท่องเที่ยว	 โดยภาพรวมจะเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ ในการให้ความสนับสนุนสินเชื่อและบริการทางการเงิน 

แก่ภาคธุรกิจต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเม็ดเงินส่งผ่านไปยังธุรกิจ

ต่อเนื่องอื่น	 ๆ	 และช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ	

อย่างไรก็ดี	 หากจะท�าให้ภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว 

ยงัคงเป็นปัจจยัส�าคญัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยได้อย่างยัง่ยนืในระยะยาว 

ทุกภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้องจ�าเป ็นต ้องเร ่งปรับตัวเพื่อยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขัน	 เช่น	 การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง

ที่บั่นทอนความสามารถในการแข่งขัน	 การส่งเสริมและยกระดับ

คณุภาพของแหล่งท่องเทีย่วตามศกัยภาพและความเหมาะสม	เป็นต้น	

นอกจากนั้น	การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในป	ี2561	ยังได้รับ 

แรงสนบัสนนุจากการที	่ธปท.	ด�าเนนินโยบายการเงนิในระดบัผ่อนคลาย 

เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและท�าให้อัตราเงินเฟ้อ

ปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในระยะต่อไป

 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

	 ปี	 2560	 ธนาคารพาณิชย์โดยรวมตระหนักถึงโอกาสและ 

ความท ้าทายจากความก ้าวหน ้าของนวัตกรรมทางการเงิน 

และเทคโนโลยีดิจิทัล	 ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน 

ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล	 การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย	 4.0	 

ของรัฐบาลและการยกระดับระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส	์

ธนาคารพาณชิย์ต่าง	ๆ 	จงึให้ความส�าคญักบัการปรบัรปูแบบธรุกจิและ

บรกิารทางการเงนิเพือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐับาลทีต้่องการผลกัดนั

ให้ประเทศไทยด�าเนินไปสู่สังคมไร้เงินสด	 รวมทั้งจัดสรรเงินลงทุน 

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 เป็นจ�านวนมาก 

เพือ่น�าเอาเทคโนโลยทีางการเงนิ	(Financial	Technology)	มาปรบัใช้ 

ในการให้บริการทางการเงินด้านต่าง	 ๆ	 ในการส่งมอบประสบการณ์

ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าและท�าให้ต้นทุนในการท�าธุรกรรมทางการเงินของ

ผู้ ใช้บริการลดลง	เช่น	การพัฒนาระบบการช�าระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด	

(QR	Code)	การขยายการให้บรกิารในรปูแบบธนาคารดจิทิลั	(Digital	

Banking)	การประยุกต์เทคโนโลย	ีการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรม

ทางการเงินใหม่	 ๆ	 พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ	

FinTech	และการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลเกิดใหม	่(Tech	Start-ups)

	 อย่างไรกด็	ีแม้ว่าเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มฟ้ืนตวัดแีละภาคธรุกจิ 

มคีวามต้องการสนิเชือ่เพิม่ขึน้	แต่ผูป้ระกอบธรุกจิบางส่วน	โดยเฉพาะ

ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก	 และภาคครัวเรือนในกลุ่มที่มีรายได้น้อย	 

ยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ	 และมี

ความสามารถในการช�าระหนีด้้อยลง	จงึท�าให้ธนาคารพาณชิย์โดยรวม 

ให้ความส�าคัญกับการดูแลคุณภาพของสินเชื่อโดยเพิ่มความ

ระมดัระวงัและเข้มงวดในการพจิารณาสนิเชือ่เพือ่รบัมอืกบัแรงกดดนั 

จากปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 (NPLs)	 พร้อมทั้งเพิ่มความ

แข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อให้ 

เพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ 

เครื่องมือทางการเงิน	 (IFRS	 9)	 ที่จะเริ่มบังคับใช้ ในปี	 2562	 

นอกจากนี้	 ยังเน้นการปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

และการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม

	 ในปีที่ผ่านมา	 แม้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับ 

ความท้าทายรอบด้าน	 แต่ธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังมีเสถียรภาพ

ทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสะท้อนได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ

สนิทรพัย์เสีย่งของธนาคารพาณชิย์ทัง้ระบบเพิม่ขึน้จากร้อยละ	18.04	 

ในปี	2559	เป็นร้อยละ	18.19	ในปี	2560	และยงัคงเป็นแหล่งเงนิทนุ 

ส�าคัญในระบบเศรษฐกิจไทย	 โดยสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ 

เพิม่ขึน้จาก	11,925,460	ล้านบาท	ในปี	2559	เป็น	12,457,878	ล้านบาท 

ในปี	2560	คดิเป็นร้อยละ	4.46	อย่างไรกด็	ีเนือ่งจากธนาคารพาณชิย์

ขนาดใหญ่หลายแห่งมีความจ�าเป็นต้องกันเงินส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ

เพิ่มขึ้นอย่างมาก	 จึงท�าให้ผลก�าไรสุทธิโดยรวมของธนาคารพาณิชย ์

ทั้งระบบ	 ลดลงร้อยละ	 5.65	 จาก	 198,523	 ล้านบาท	 ในป	ี 2559	 

เหลือ	187,297	ล้านบาท	ในปี	2560

	 ส�าหรับในปี	2561	นั้น	การเร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

ในโครงการลงทุนด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ	 และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 รวมถึงความต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมของ 

ภาคธุรกิจตามแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย

และเศรษฐกจิโลก	จะสนบัสนนุให้ปรมิาณสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์

ทั้งระบบปรับตัวดีขึ้น	 ทั้งนี้	 ความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจะท�าให้

สภาพคล่องในตลาดมีแนวโน้มตึงตัวขึ้น	 ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์

มีแนวโน้มแข่งขันระดมเงินฝากเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ	

อย่างไรก็ดี	 ธนาคารพาณิชย์จะยังคงให้ความส�าคัญกับคุณภาพ

สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

	 อนึ่ง	 ธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจ 

โดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	(Customer	Centricity)	และใช้ฐานข้อมลู

ขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ของลูกค้าในการวิเคราะห์และประมวลผล 

เพื่อความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก	 (Customer	 Insight)	 ทั้งในแง่

พฤติกรรมและรูปแบบเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า	 (Customer	

Journey)	 ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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วางกลยุทธ์และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน	 รวมถึง

การพฒันาช่องทางการให้บรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า

ในแต่ละกลุ่มและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

	 นอกจากนี	้ธนาคารพาณชิย์จะยงัคงลงทนุในเทคโนโลยดีจิทิลั

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู ่สังคม 

ไร้เงินสด	 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�างานและยกระดับ

คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า	 รวมถึงพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน 

รูปแบบใหม่และช่องทางการให้บริการทางการเงินที่สอดคล้อง 

กับความต้องการและพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้าที่เปลี่ยนไป	 

เพือ่ช่วยให้ลกูค้าสามารถท�าธรุกรรมทางการเงนิได้หลากหลายรปูแบบ 

สะดวก	รวดเร็ว	และปราศจากความยุ่งยาก	มีต้นทุนการท�าธุรกรรม

ที่ลดลง	 และมีความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	 (Data	 Security	 and	 Privacy)	 

ในขณะเดียวกัน	 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 (People 

Development)	 และเพิ่มผลิตภาพการท�างาน	 (Productivity	 

Enhancement)	โดยให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างทกัษะและความรู้ 

ให้แก่บุคลากรในแต่ละกลุ ่ม	 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 

ที่เปลี่ยนไป

 ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาต

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

	 ธนาคารธนชาตด�าเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร 

แบบครบวงจรและมสีโกเทยีแบงก์เป็นพนัธมติรทางธรุกจิทีแ่ขง็แกร่ง

และให้ความสนับสนุนในทุกด้านเพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการเงิน	 เช่น	 ระบบ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้

บริการรูปแบบใหม่	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตมีจุดแข็งทางธุรกิจ 

ที่โดดเด่นและได้เปรียบธนาคารพาณิชย์อื่น	 ๆ	 ในหลายด้าน	 

เนื่องจากมีบริษัทในเครือที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง	 พร้อมให้

บรกิารทางการเงนิแก่ลกูค้าแบบครบวงจร	(Total	Financial	Solution) 

และคอยดูแลลูกค้าอย่างบูรณาการ	 เพื่อเติมเต็มความต้องการของ

ลกูค้าในทกุรปูแบบผ่านธรุกจิการจดัการกองทนุรวม	กองทนุส่วนบคุคล	

และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ธุรกิจด้านประกันภัย	

ธุรกิจลิสซิ่ง	อีกทั้ง	ธนาคารธนชาตยังเป็นผู้น�าในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

ที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�า้	 กลางน�้า 

ไปถงึปลายน�า้	มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิในการให้ค�าแนะน�าแก่ลูกคา้ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่	 ๆ	 รวมถึง 

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกค้า	 ตลอดจนได้น�าเอา 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่ม 

ความสะดวก	รวดเร็วและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

	 นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มแล้ว	 ธนาคารธนชาต 

ได้จัดให้มีช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าที่สะดวกและมีความ 

หลากหลายเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม	 เช่น	ช่องทางสาขา	ช่องทาง 

โทรศัพท์	 และช่องทางดิจิทัล	 ทั้งที่เป็นบริการธนาคารออนไลน์ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต	 “Thanachart	 iNet”	และบริการธนาคารออนไลน ์

ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 “Thanachart	 Connect”	

พร้อมทัง้พฒันาคณุภาพของช่องทางการให้บรกิารต่าง	ๆ 	อย่างต่อเนือ่ง 

โดยในส่วนของบรกิารธนาคารออนไลน์ผ่าน	Thanachart	Connect	นัน้ 

ธนาคารธนชาตได้พฒันาฟังก์ชนัใหม่	ๆ 	เพิม่เตมิเพือ่ความสะดวกสบาย 

ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิของลกูค้า	เช่น	การโอนเงนิและรบัช�าระ 

เงินค่าสินค้าหรือบริการด้วยการสแกน	 QR	 Code	 ที่จุดช�าระเงิน	

การเติมเงินกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์	 หรือ	 e-Wallet	 การโอนเงิน

ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนผ่าน 

ธนชาตพร้อมเพย์โดยไม่ต้องใช้เลขทีบ่ญัช	ีการท�ารายการโปรดในการ

โอนเงินหรือช�าระเงินโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว	(OTP)	

การซือ้	ขาย	และสบัเปลีย่นกองทนุ	รวมถงึตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน 

ของกองทุนที่ลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา	 บริการออมเงินอัตโนมัติผ่าน

กระปุกออมสินดิจิทัล	 “Piggy	 Bank”	 การตรวจสอบรายการบัญชี

หรือรายการสินเชื่อ	การช�าระค่าบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่น	ๆ 	เป็นต้น

	 ส่วนการพัฒนาบริการช่องทางสาขานั้น	 ธนาคารธนชาต

ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของลกูค้าทีเ่ปิดรบัการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในชวีติประจ�าวนั 

มากขึ้น	 โดยเปิดตัวสาขาต้นแบบ	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 รูปแบบ	 

“Thanachart	Express”	ทีเ่น้นบรกิารธรุกรรมโดยไม่มเีงนิสดในสาขา	

(Cashless	Branch)	แต่จะใช้ตู้ ให้บริการอัตโนมัติ	(Auto	Machine)	

ในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าแทนทั้งหมด	 ไม่ว่า 

จะเป็นโอน	ถอน	เบิกจ่าย	หรืออัพเดทยอดบัญชีต่าง	ๆ	ที่มาพร้อมกับ

ความสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 และมีที่ปรึกษาด้านการเงินคอยให ้

ค�าแนะน�าแบบครบวงจรแก่ลูกค้า	และรูปแบบ	“Thanachart	Next”	

ที่เน้นการให้บริการครบวงจร	 มีทั้งเคาน์เตอร์	 ตู้ ให้บริการอัตโนมัต	ิ 

และจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับลูกค้าที่สนใจด้านการเงิน	การลงทุน	เงินฝาก

และกองทนุต่าง	ๆ 	และเพยีบพร้อมไปด้วยอปุกรณ์อ�านวยความสะดวก

ส�าหรับการศึกษาข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 ของธนาคารธนชาตอย่างเต็มที่ 

พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญไว้ ให้ค�าปรึกษาอย่างมืออาชีพ	 เพื่อตอกย�้า

นโยบายของธนาคารธนชาตในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารหลัก	 (Main	

Bank)	ของลูกค้าอย่างแท้จริง

	 ในปี	 2560	 ธนาคารธนชาตนับได้ว ่าเป็นธนาคารหนึ่ง 

ที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง	 มั่นคง	

และยัง่ยนืในระยะยาว	โดยทีผ่่านมามกีารบรหิารความเสีย่งทีร่อบคอบ	

และยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์สภาพคล่องและเงินกองทุนได้ด ี

ต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ดีกว่าอุตสาหกรรม	 ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาต 

และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวม	จ�านวน	1,009,557	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ	6.21	จากปีก่อน	และมเีงนิให้สนิเชือ่	จ�านวน	711,675	ล้านบาท 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.01	จากปีก่อน	ขณะที่มีผลก�าไรสุทธิในปี	2560	

จ�านวน	13,810	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	11.07	จากปีก่อน	นอกจากนี ้

ธนาคารธนชาตมเีงนิรบัฝากจ�านวน	716,278	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	5.87 

เมื่อพิจารณาทางด้านการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพสินทรัพย์	

ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม	

(NPL	Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 2.30	 ใกล้เคียงกับสิ้นปีที่ผ่านมา	 ขณะที่ 

การด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ	 18.94	

ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม	 และยังคงรักษาระดับสินทรัพย์

สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	

(Liquidity	Coverage	Ratio)	สูงกว่าร้อยละ	100	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที	่ธปท.	ก�าหนด

	 ส�าหรบัด้านการเพิม่ประสทิธภิาพและคณุภาพการให้บรกิารนัน้ 

ธนาคารธนชาตได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

และกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 การเพิ่มขีดความสามารถ

ของบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง	 มีความพร้อมในการให้ค�าแนะน�าและ 

ค�าปรึกษาอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า	 เพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี 

จากการใช้บริการของธนาคารธนชาต

ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน

	 ธุรกิจหลักทรัพย์	 ให้บริการโดย	บล.	ธนชาต	ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์	แบบ	ก	(Full	License)	ได้แก่	การเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์	(ในประเทศและต่างประเทศ)	การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย	์

การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย	์ 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ	การเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์	และได้ประกอบ 

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ	 ส-1	 (Full	 Service)	 ได้แก	่ 

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 การซื้อขายสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง	 ส่วนธุรกิจจัดการลงทุน	 ให้บริการโดย	 

บลจ.	ธนชาต	ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	ธุรกิจจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 และธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา 

การลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บล.	 ธนชาต	 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยแบ่งออกเป็น	 

2	ธรุกจิหลกั	ได้แก่	ธรุกจินายหน้าค้าหลกัทรพัย์	และธรุกจิวาณชิธนกจิ 

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	บล.	ธนชาต	มีส�านักงานสาขาทั้งหมด	 

30	สาขา	โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์	ให้บรกิารเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรพัย์	รวมทัง้ให้บรกิารข้อมลูวเิคราะห์หลกัทรพัย์แก่ลกูค้าเพือ่ใช้

ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ	ลกูค้าของ	บล.	ธนชาต	มทีัง้บคุคล

ธรรมดา	นิติบุคคล	และลูกค้าสถาบัน	ทั้งในและต่างประเทศ

	 2.	 การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	ให้บรกิาร

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์

	 3.	 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 (Securities	 Borrowing	

and	Lending:	SBL)	ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	ส�าหรับ

ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

	 4.	 การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสทิธอินุพนัธ์	

(Derivative	Warrant:	DW)	เพือ่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในการลงทนุให้

กบัลกูค้าในการเพิม่สภาพคล่อง	และกระจายความเสีย่งในการลงทนุ

	 5.	 ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 

ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและให้ข้อมูลกองทุนรวมของ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง	ๆ	ที่	บล.	ธนชาต	เป็นตัวแทน

	 6.	 ที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจ�าหน ่ายหลักทรัพย ์	 

ให้บรกิารเป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ	ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ	และเป็น

ผูจ้ดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ทัง้ตราสารหนีแ้ละ

ตราสารทุน	 ทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่าย	ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย	

ผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

	 7.	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 ให้บริการใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 

งานบรกิารนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ผูอ้อกหลกัทรพัย์	นายทะเบยีนผูถ้อื

หลักทรัพย์	 และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

โครงการการเสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่แก่กรรมการ	หรอืพนกังาน	

หรือบริษัทย่อย	(Employee	Stock	Option	Program:	ESOP)

	 8.	 การเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุน้กูอ้นพุนัธ์	(Equity-Linked 

Notes)	 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย

ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางเลือกในการกระจาย

ความเสี่ยงในการลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 1.	 เศรษฐกิจไทยปี	 2560	 เติบโตต่อเนื่องจากปี	 2559 

ในอตัราเร่งทีเ่พิม่ขึน้	ขณะทีด่ชันตีลาดหุน้ไทยปรบัสงูขึน้ร้อยละ	13.70 

ปิด	1,753.71	จดุ	ด้วยปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่	4.78	หมืน่ล้านบาทต่อวนั 

ลดลงร้อยละ	 4.95	 เมื่อเทียบกับปี	 2559	 ที่มีปริมาณการซื้อขาย 

เฉลี่ย	5.02	หมื่นล้านบาทต่อวัน

	 	 ดชันตีลาดหุน้ไทย	(SET	Index)	เคลือ่นไหวในกรอบแคบ 

ตลอดช่วงครึ่งปีแรกของปี	 2560	 เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นต่อ 
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รายงานประจำาปี 2560

การเติบโตของเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะภาคการบริโภคและการลงทุน	

เนื่องจากเหตุเศร้าโศกภายในประเทศ	 รวมไปถึงการจัดระเบียบ	 

“ทวัร์ศนูย์เหรยีญ”	ส่งผลกระทบต่อจ�านวนนกัท่องเทีย่วลดปรมิาณลง 

อย่างไรก็ดี	 ดัชนีตลาดหุ้นไทยเริ่มปรับสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลาย

ไตรมาส	 3	 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากทั้งปัจจัยภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ	ได้แก่

  

	 	 -	 ปัจจัยภายในประเทศเอื้อต่อการปรับสูงขึ้นของ 

ดชันตีลาดหลกัทรพัย์	เช่น	1)	เศรษฐกจิโดยรวมส่งสญัญาณเร่งตวัขึน้ 

ในปี	 2560	 และเป็นการเร่งตัวที่มีการกระจายตัวที่ดีขึ้น	 ทั้งภาค

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่ผลกระทบ 

“ทวัร์ศนูย์เหรยีญ”	เริม่ผ่อนคลายลง	และกลบัมาเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง 

ด้วยจ�านวนนักท่องเที่ยวท�าสถิติใหม่ประมาณ	35	ล้านคน	ในปี	2560	

เพิม่ขึน้จาก	32.6	ล้านคน	ในปี	2559	ภาคการส่งออกกลบัมาขยายตวั 

อีกครั้ง	 การน�าเข้าสินค้าทุนที่เป็นดัชนีชี้น�าต่อแนวโน้มการลงทุน

ภายในประเทศเริ่มเร่งตัวขึ้น	 การบริโภคภาคเอกชน	 โดยเฉพาะ

สินค้าคงทนมีการเติบโตสูง	 ขณะที่การลงทุนภาครัฐแม้จะอ่อนตัวลง 

แต่คาดว่าจะค่อย	 ๆ	ฟื้นตัวในระยะถัดไป	 2)	 ธปท.	 ด�าเนินนโยบาย 

การเงินที่ยังเอื้อต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ	 โดยคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไว้ทีร้่อยละ	1.50	ตลอดปี	2560	ขณะทีแ่รงกดดนัจากเงนิเฟ้อ

ยังต�่าต่อไป	 3)	 ผลการด�าเนินงานบริษัทจดทะเบียนเติบโตท�าจุด 

สูงสุดใหม่ในปี	 2560	 และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีการปรับประมาณ

การก�าไรและเป้าหมายพื้นฐานหุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ไตรมาส	3	

ของปี	2560	ลดความตึงตัวของมูลค่าพื้นฐานหุ้นลง	4)	สภาพคล่อง

ในประเทศสงู	จากการเกนิดลุบญัชเีดนิสะพดักว่า	4	หมืน่ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ	เป็นปีที	่2	ตดิต่อกนั	หรอืคดิเป็นประมาณร้อยละ	10	ของ	GDP	

และ	 5)	 การเมืองภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ซึ่งเอื้อต่อความต่อเนื่องของโครงการลงทุน

โครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐั	และการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคตะวนัออก	(EEC	-	The	Eastern	Economic	Corridor)	รวมไปถงึ 

ความคาดหวังต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งภายในป	ี2561

	 	 -	 ปัจจัยภายนอกประเทศ	 เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน

การปรับสูงขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย	ได้แก่	1)	เศรษฐกิจโลก 

ขยายตัวแข็งแกร่ง	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว 

อย่างสหรฐัฯ	ยโุรป	และญีปุ่น่	2)	ความกงัวลต่อเสถยีรภาพทางการเมอืง 

ในยโุรปลดลง	หลงัผลการเลอืกตัง้หลายประเทศในยโุรปเป็นไปตามที่ 

ตลาดคาดการณ์ไว ้	 3)	 การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร 

กลางสหรัฐฯ	 (FED)	 เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป	และการลดขนาด

สินทรัพย์	(Asset	Normalization)	ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง 

ในตลาดเงิน-ตลาดทุนโลก	 ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป	 (ECB)	 

ขยายเวลา ในการด� า เนิ นน โยบายผ ่ อนคลายเชิ งปริ ม าณ	 

(QE	-	Quantitative	Easing)	ต่อไปจนถงึเดอืนกนัยายน	2561	ด้วยวงเงนิ 

3	 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน	 4)	 การผ่านกฎหมายภาษีใหม่ของสหรัฐฯ	

ช่วงปลายปี	 2560	 เป็นปัจจัยบวกต่อก�าลังซื้อของประเทศที่ม ี

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด	 และเป็นปัจจัยบวกต่อการเติบโตของก�าไร

บริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ	ในป	ี2561

	 	 ส�าหรับปี	 2561	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเร่งฟื้นตัวขึ้น

มากกว่าร้อยละ	 4	 สนับสนุนโดยการลงทุนภาครัฐฯ	 ที่เริ่มเห็นเม็ด

เงินลงทุนเข้าระบบมากขึ้นตั้งแต่ปี	 2561	 เป็นต้นไป	 หลังจากที่ 

การประมลูโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานหลายโครงการเสรจ็สิน้ไป 

ในปี	 2560	 การส่งออกที่เร ่งตัวตามเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่ง	

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 และการลงทุน 

ภาคเอกชนทีจ่ะเริม่ฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง	หลงักฎหมายพฒันาระเบยีง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก	(EEC)	มคีวามชดัเจนตัง้แต่ต้นปี	2561	

เป็นต้นไป

	 	 ตลท.	 ได้เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม	 2560	 

ถึงเดือนพฤศจิกายน	2560	ว่า	ในช่วงดังกล่าวนั้น	บริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าหลักทรัพย์	 ณ	 ราคาที่เสนอขายหุ้นใหม่ 

ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	 (IPO)	 426,349	 ล้านบาท	 

ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาในช่วงสิน้ปี	2559	แล้วนัน้	มสีดัส่วน

เพิม่ขึน้ร้อยละ	170	โดยมลูค่าส่วนใหญ่มาจากการระดมทนุในตลาดแรก 

และจากข้อมูล	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2560	มูลค่าตลาดรวม	(Market	

Capitalization)	ของ	ตลท.	อยูท่ี	่17.59	ล้านล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	17 

จากสิ้นปี	2559	ส่วน	Market	Capitalization	ของตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	 เอ	 ไอ	 (MAI)	 อยู่ที่	 338,836	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 20	 

จากสิ้นปี	 2559	 อย่างไรก็ดี	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่หุ ้น	 EA	 

ย้ายจาก	MAI	เข้าสู	่ตลท.	โดยหุ้น	EA	มี	Market	Capitalization	 

อยูท่ี	่114,700	ล้านบาท	ณ	วนัทีย้่าย	หรอืคดิเป็นร้อยละ	27	ของ	MAI

	 	 ส�าหรบั	บล.	ธนชาต	มส่ีวนแบ่งการตลาดอยูท่ีร้่อยละ	3.78 

เป็นอันดับที่	 9	 จากจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น	 38	 บริษัท	 

โดยในปี	 2560	 ภาวะการแข่งขันยังคงรุนแรง	 โดยเฉพาะกลุ่ม 

นักลงทุนทั่วไป	 (Retail)	 จากการโยกย้ายบริษัทของผู ้แนะน�า 

การลงทุน	(Investment	Consultant)	ในปีที่ผ่านมา	ขณะที่ภาพรวม 

ของการแข่งขันนอกจากการเพิ่มคุณภาพของผู้แนะน�าการลงทุน 

อย่างต่อเนื่องแล้ว	 ยังเน้นการน�าผลิตภัณฑ์	 และนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 

น�าเสนอให้แก่นกัลงทนุ	เช่น	ระบบการซือ้ขายกองทนุผ่านแอปพลเิคชนั 

อย่าง	 “FundConnext”	 การน�าเสนอข้อมูลการลงทุนผ ่าน 

แอปพลิเคชั่นไลน์	 การน�าเสนอผลิตภัณฑ์	 Block	 Trade	 ให้กับ 

นักลงทุน	เป็นต้น

	 2.	 สมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	ปัจจุบัน

มีทั้งสิ้น	42	ราย	ในปี	2560	มีปริมาณการซื้อขายรวม	78,990,574	

สัญญา	เพิ่มขึ้นร้อยละ	13.68	จากปี	2559	โดยปริมาณการซื้อขาย

ส่วนใหญ่มาจาก	Single	Stock	Futures	และ	SET50	Index	Futures	

โดยจ�านวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนเท่ากับ	 146,559	 บัญชี	 เพิ่มขึ้น	

17,275	บัญชี	จากปี	2559	ส�าหรับ	บล.	ธนชาต	มีส่วนแบ่งการตลาด

อยู่ที่ร้อยละ	 5.92	 โดยอยู่ในอันดับที่	 4	 จากจ�านวนสมาชิกในตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	ทั้งหมด

	 3.	 ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ยังมีการแข่งขันสูง	 โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรมของ 



067

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

การรวมกจิการ	การเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	และการระดมทนุ 

ที่เพิ่มมากขึ้น	 ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะสูงขึ้น	 แต่ศักยภาพ

การแข่งขันหลักด้านคุณภาพของการให้บริการ	 ความเชี่ยวชาญของ

บคุลากร	ทัง้ด้านการให้ค�าแนะน�าทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้า

และการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า	การมเีครอืข่ายของผู้ ให้บรกิาร	ตลอดจน 

การสร้างสรรค์และน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	ทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพิม่ 

และประโยชน์ให้กับลูกค้าได้	 อันจะท�าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของ	 

บล.	ธนชาต	เพิ่มมากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บลจ.	ธนชาต	ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนรายย่อย	 ผู้ลงทุนรายใหญ	่

และผู้ลงทุนสถาบัน	 โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายหลายช่องทาง	 ได้แก่	 สาขาของธนาคารธนชาต	 และ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่	 ก.ล.ต.	 ก�าหนด	 ในการ 

ให้บริการที่เกี่ยวกับการลงทุน	 โดยควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้าง 

ความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ณ	วนัที	่29	ธนัวาคม	2560	มบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ

ทั้งสิ้น	 23	 บริษัท	 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวม

ที่เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น	 4,649,894.23	 ล้านบาท	 (ไม่รวม

กองทุนรวมวายุภักษ์	 กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ	

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน 

และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง)	 ซึ่งมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากป	ี2559	ร้อยละ	9.91	ในป	ี2560	มีกองทุน

ที่จัดตั้งใหม่จ�านวน	 551	 กองทุน	 รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น	

1,184,510	 ล้านบาท	 โดยกองทุนที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นกองทุน

ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จ�านวน	

395	 กองทุน	 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	 1,065,101	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	89.92	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่จัดตั้งในปี	2560	

ส�าหรับกองทุนที่	บลจ.	ธนชาต	เสนอขายในปี	2560	ร้อยละ	82.38	

เป็นกองทนุประเภทตราสารหนีท้ีล่งทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

	 ณ	วันที่	29	ธันวาคม	2560	บลจ.	ธนชาต	มีสินทรัพย์ภายใต้ 

การบริหารรวมทั้งสิ้น	 (Asset	 under	 Management)	 จ�านวน	

228,589.63	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2559	 จ�านวน	 39,581.36	

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 20.94	 เป็นการเพิ่มขึ้นจากกองทุนรวม 

ที่เสนอขายประชาชนทั่วไป	42,030.45	ล้านบาท	หรือร้อยละ	26.29	

ส�าหรับสัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารแบ่งเป็นสัดส่วนของ 

กองทุนรวมร้อยละ	 88.33	 กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ	 4.89	 และ 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร้อยละ	6.79

ธุรกิจประกัน

	 การด�าเนินธุรกิจประกันของกลุ ่มธนชาต	 แบ่งออกเป็น	 

2	ประเภทธรุกจิ	ได้แก่	ธรุกจิประกนัภยั	ด�าเนนิการโดย	ธนชาตประกนัภยั 

ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	 และธุรกิจประกันชีวิต	 

ด�าเนนิการโดย	เอม็บเีค	ไลฟ์	ประกอบธรุกจิหลกัประเภทธรุกจิประกนัชวีติ 

ส�าหรับสถาบันและองค์กร	และส�าหรับบุคคลทั่วไป

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกัน

วนิาศภยั	ได้แก่	การประกนัอคัคภียั	การประกนัภยัรถยนต์	การประกนัภยั 

ทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ปี	 2560	 ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยมีอัตราการเติบโต 

ของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	 2559 

โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตทีร่ะดบัร้อยละ	3.67	โดยมเีบีย้ประกนัภยัรบั 

รวมทั้งสิ้น	 219,581	 ล้านบาท	 โครงสร้างตลาดประกันวินาศภัย	 

ของปี	 2560	 การประกันภัยรถยนต์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 

ถงึร้อยละ	58	ของมลูค่าตลาดรวม	รองลงมาคอื	การประกนัภยัเบด็เตลด็	

มส่ีวนแบ่งตลาดทีร้่อยละ	35	ส่วนการประกนัอคัคภียั	และการประกนัภยั 

ทางทะเลและขนส่ง	 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	 5	 และร้อยละ	 2	 

ตามล�าดับ

	 ธนชาตประกันภัยมุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดี	 รวดเร็ว	

มีประสิทธิภาพ	 และซื่อสัตย์	 ตลอดจนได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ	์ 

และน�าเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่	 ๆ	 ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 

สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความต้องการของกลุ่มลูกค้า	 ค�านึงถึง

อัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อลูกค้า	 รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุก

ทางการแข่งขัน	ให้ทันกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	เพิ่มช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย	 ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิม	

นอกจากนี้	 ในปี	 2560	 ธนชาตประกันภัยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	 

“Thanachart	 Club	 DD”	 เวอร์ชั่น	 2	 เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การให้บริการหลังการขาย	 และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 

ตลอดจนส่งเสรมิให้ลกูค้ามกีารขบัขีร่ถยนต์ทีด่	ีด้วยการน�าพฤตกิรรม

การขับขี่รถยนต์	และการเคลมประกันภัยมาเป็นตัวชี้วัด	เพื่อเปลี่ยน

เป็นคะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษที่เข้าถึงทุกด้านของการใช้ชีวิต 

ให้กับลูกค้าคนส�าคัญทุกคน	 กลุ ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ประมาณ 

ร้อยละ	 98	 ของจ�านวนลูกค้าทั้งหมด	 ได้แก่	 กลุ่มลูกค้ารายย่อย 

ที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน	 5	 ล้านบาท	 
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โดยประเภทผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยัทีล่กูค้าเลอืก	ได้แก่	การประกนัภยั 

รถยนต์	 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 และการประกันอัคคีภัย 

บ้านอยูอ่าศยั	กลุม่ลกูค้าดงักล่าวมาจากลกูค้าสนิเชือ่ของธนาคารธนชาต 

และการท�าการตลาดของธนชาตประกันภัย

	 ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกัน 

ตั้งแต่	5	ล้านบาท	ขึ้นไปนั้น	ได้แก่	ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชน 

ที่ด�าเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา	 ทั้งการพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม	 โดยผลิตภัณฑ์หลัก	 ๆ	 ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี	้ 

คือ	 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	 และการประกันอัคคีภัย	 จากลักษณะ

ของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 สามารถสรุปได้ว่า	 ตั้งแต่ธนชาต

ประกนัภยัได้เริม่ประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั	มไิด้มกีารพึง่พงิลกูค้า

รายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ	30	ของรายได้รวมของธนชาตประกันภัย 

นอกจากนี้	 ได้เปิดด�าเนินการให้บริการรับประกันภัยเฉพาะลูกค้า

ภายในประเทศเท่านั้น

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	ให้บรกิารรบัประกนัชวีติรายบคุคล	ประกนัชวีติกลุม่ 

ซึง่เป็นหลกัประกนัด้านการออมเงนิ	ให้ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ	

ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และองค์กรทั่วไป	

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของ	 เอ็มบีเค	 ไลฟ	์ 

มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์	ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา	ดังนี้

 -	 ผลติภณัฑ์	MBK	Life	20/10M	ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

20	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ 

ที่	 1	 -	 19	 รับเงินคืนร้อยละ	 3	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 สิ้นป ี

กรมธรรม์ที	่20	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	150	ของทุนประกันภัย 

เริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 207	 ของทุนประกันภัย

เริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Smart	 Life	 10/5	 ระยะเวลา 

เอาประกันภัย	 10	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 5	 ปี	 ด้านเงินคืน 

สิน้ปีกรมธรรม์ที	่1	-	6	รบัเงนิคนืร้อยละ	20	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น 

สิน้ปีกรมธรรม์ที	่7	-	9	รบัเงนิคนืร้อยละ	100	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น 

และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	150	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 570	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Smart	 Sure	 10/7	 ระยะเวลา 

เอาประกันภัย	10	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	7	ปี	ด้านเงินคืนสิ้นป ี

กรมธรรม์ที่	 1	 -	 9	 รับเงินคืนร้อยละ	 5	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	

และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	155	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 200	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Smart	 Life	 10/10	 ระยะเวลา 

เอาประกนัภยั	10	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยั	10	ปี	โดยให้ความคุม้ครองชวีติ 

ร้อยละ	200	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และได้รับความคุ้มครองชีวิต 

ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีกร้อยละ	 100	 ของทุน 

ประกนัเริม่ต้น	และเมือ่สิน้ปีกรมธรรม์ที	่10	รบัคนืเบีย้ประกนัภยัรายปี 

ที่ช�าระมาแล้วทั้งหมด

 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Life	14/7	ระยะเวลาเอาประกันภัย 

14	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 7	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ 

ที่	1	-	5	รับเงินคืนร้อยละ	3	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม ์

ที	่6	-	10	รบัเงนิคนืร้อยละ	4	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	สิน้ปีกรมธรรม์ 

ที่	11	-	13	รับเงินคืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และสิ้นปี 

กรมธรรม์ที่	14	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	180	ของทุนประกันภัย 

เริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 230	 ของทุนประกันภัย

เริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Easy	 Protection	 Life	 15/10  

ระยะเวลาเอาประกันภัย	 15	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	 ปี	 

โดยให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 300	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ในปีกรมธรรม์ที่	 1	 -	 3	 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 500	 

ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที	่4	-	6	และให้ความคุม้ครอง

ชีวิตร้อยละ	 700	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	 7	 -	 9	 

และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	800	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปี 

กรมธรรม์ที่	10	-	15	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับคืนเมื่อครบ 

ก�าหนดร้อยละ	 730	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืน 

ตลอดสัญญาร้อยละ	730	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Happy	 Pension	 85/1	 (บ�านาญ 

แบบลดหย่อนได้)	ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	1	ปี	ได้รบัเงนิคนืบ�านาญ

ในปีที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ	60	-	85	ปี	รวมรับเงินบ�านาญทั้งหมด	

26	งวด	รวมร้อยละ	520	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	Healthy	Max	ระยะเวลาเอาประกัน	5	ปี	

ช�าระเบี้ยประกัน	5	ปี	ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณ	ีทั้งกรณี

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	โดยให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง	100,000	บาท	

พร้อมความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน	 ทั้งกรณี

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ	 ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง	 200,000	

บาทต่อครั้ง
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 มีผลิตภัณฑ์ที่ให้

ความคุม้ครองทัง้การเสยีชวีติ	ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ	และการบาดเจบ็ 

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 คุ้มครองอุบัติเหตุจาก

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	 ชดเชยรายได้สูงสุด	 365	 วัน	

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

ทุพพลภาพถาวรด้วยจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็นรายงวด	

งวดละเท่า	ๆ	กัน	หรือลดลงเป็นรายงวดด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

 การตลาดและการแข่งขัน

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 กลยุทธ์ด้านการตลาดของ	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มุ่งเน้นการด�าเนิน

กิจกรรมทางการตลาดส�าหรับลูกค้ารายบุคคล	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้า

หลักเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป	(Middle-Upper	Income)	 

โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ	 สร้างความสัมพันธ์

และมอบการบริการให้กับลูกค้า

 ช่องทางการจ�าหน่าย

	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาด 

หลากหลายช่องทางการขาย	 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน 

การเงินและความคุ ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย	

โดยช่องทางการขายหลักประกอบด้วย	 ช่องทางการขายผ่านบริษัท

นายหน้านิติบุคคล	 คือ	 ทีเอ็ม	 โบรคเกอร์	 ช่องทางการขายผ่าน

กลุ่มพนักงาน	 Relationship	 Management	 ช่องทางการขายผ่าน

อเิลก็ทรอนกิส์	และช่องทางการขายผ่านนายหน้านติบิคุคล	(Broker) 

ที่ไม ่ใช ่ช ่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต	 หรือบริษัทย่อย 

ซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารธนชาต

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 และ	 บบส.	 แม๊กซ์	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ้น

โดยตรง	 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รวมทั้งหลักประกันของสินทรัพย์นั้น	 จากสถาบันการเงินทั่วไปและ

สถาบนัการเงนิทีปิ่ดกจิการแล้ว	เพือ่น�ามาบรหิารหรอืจ�าหน่ายจ่ายโอน

ต่อไปและประกอบกิจการอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ ใน

ประกาศกระทรวงการคลงัหรอืกฎหมายว่าด้วยบรษิทับรหิารสนิทรพัย์	

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การตลาดและการแข่งขัน

	 การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการ

แก้ปัญหาหนี้ค้างช�าระ	โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี	้

ความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหนี	้มวีตัถปุระสงค์และนโยบายหลกั

ในการบรหิารหนีด้้อยคณุภาพและฟ้ืนฟคูณุภาพลกูหนี	้โดยด�าเนนิการ 

ติดตามลูกหนี้เพื่อท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้สามารถ 

ช�าระหนีไ้ด้ตามความสามารถทีแ่ท้จรงิและกลบัเป็นสนิเชือ่ทีม่คีณุภาพ	

ส�าหรับการบริหารทรัพย์สินรอการขาย	 รวมทั้งการขายทรัพย์สิน 

รอการขายให้แก่บคุคลภายนอกทีส่นใจทัว่ไป	เพือ่ให้เป็นไปตามกลยทุธ์

การด�าเนินงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้	 โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาพิเศษ 

ด้านทรพัย์สนิรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดราคาขาย 

และบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง	 รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง 

ตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น	 

ด้วยการจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	 ของทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่ม	 

(Value-Added)	 โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ	

และเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	 เช่น	 ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

จัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนินการประมูลขายหลักทรัพย์และ

ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต	 รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อ 

การจ�าหน่าย	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 ทีเอส	 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย	 ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

และทรัพย์สินรอการขาย	 โดยด�าเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท�าการ

ปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้ให้ลกูหนีส้ามารถช�าระหนีไ้ด้ตามความสามารถ

ที่แท้จริง	และกลับเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพ
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 การตลาดและการแข่งขัน

	 บบส.	 ทีเอส	 มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร

นครหลวงไทยเพื่อน�ามาบริหารหรือจ�าหน่ายจ่ายโอน	รวมทั้งการขาย

ทรพัย์สนิรอการขาย	(NPA)	ให้แก่บคุคลภายนอกทีส่นใจทัว่ไป	ดงันัน้	

เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

แข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได้	บบส.	ทเีอส	จึงไดว่้าจา้ง

ทีป่รกึษาพเิศษด้านทรพัย์สนิรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่ท�าหน้าที่

ก�าหนดราคาขายและบรหิารทรพัย์สนิขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่าสงู	พร้อมทัง้ 

ศึกษาความเป็นไปได้ของทรัพย์สิน	 จัดท�าแผนและน�าเสนอขายต่อ 

ลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนระดับ 

มืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	

ของทรพัย์สนิให้มมีลูค่าเพิม่	(Value-Added)	โดยประสานความร่วมมอื 

กับกลุ ่มบริษัทในเครือและเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	 เช่น	 

ผ่านนายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนินการ

ประมูลขายทรัพย์สิน	 หรือผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต	 รวมถึง 

การจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อการจ�าหน่าย	 เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ให้มากที่สุด

ธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ราชธานีลิสซิ่ง	 ด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและ

สินเชื่อเพื่อเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า	 ประเภท

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	 และมุ่งเน้นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	 ได้แก	่ 

รถกระบะ	 รถแท็กซี่	 รถหัวลาก	 และรถบรรทุกขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 

รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่า

ทรัพย์สินแบบลีสซิ่งที่เป็นธุรกิจหลักของราชธานีลิสซิ่ง	 ทั้งนี้	 บริษัท

มีเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และรถยนต์เก่า	 คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ	60	และ	40	ตามล�าดับ	ของยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด	และมี

สดัส่วนเงนิให้สนิเชือ่เช่าซือ้ส�าหรบัรถบรรทกุ	และรถยนต์ประเภทอืน่ 

คิดเป็นประมาณร้อยละ	70	และ	30	ตามล�าดับ

	 การด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้น	 

ถอืเป็นธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงูเมือ่เทยีบกบัการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้

รถยนต์ใหม่	นอกจากนี้	ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์

เพื่อการพาณิชย์	 ที่มีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ	 จึงต้องค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านในการพิจารณา

ปล่อยสินเชื่อ	 ซึ่งได้แก่	 สภาพการใช้งานของรถยนต์	 ราคาอ้างอิง 

ในตลาดรถยนต์มือสอง	 การตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถยนต	์

เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	จึงต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ

สภาพและราคาตลาดของรถยนต์มือสอง

	 นอกจากนี้	 ราชธานีลิสซิ่ง	 ยังมีการให้บริการหลังการขาย

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งที่เป็น 

ธุรกิจหลัก	 เช่น	 การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจ�าปี	 

การประสานงานการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั	รวมทัง้การน�ารถยนต์

ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์	 เป็นต้น	 ซึ่งนอกจาก 

จะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าแล้ว	ยงัเป็นการเสรมิรายได้ 

ให้กับราชธานีลิสซิ่ง	 รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในแง่ของการคุ้มครอง

ทรพัย์สนิของลกูค้าและป้องกนัความเสยีหายให้แก่ราชธานลีสิซิง่ด้วย

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ในปี	 2560	 อุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งโดยรวม 

มสีญัญาณการเตบิโตเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่าน	ๆ 	มา	แต่การแข่งขนั

ในธรุกจิลสิซิง่และเช่าซือ้ยงัคงรนุแรงอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากสถาบนั

การเงิน	 ธนาคารพาณิชย	์ รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเช่าซื้อของผู้ผลิต

และตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์	 มุ่งเน้นการท�าตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์

ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง	 ท�าให้ผู้ประกอบการ 

บางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�าหรับ

รถยนต์มือสองมากขึ้น	 แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่ง

โดยตรงของราชธานลีสิซิง่	เนือ่งจากกลุม่ตลาดเป้าหมายหลกัเป็นกลุม่

รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ทัง้รถยนต์ใหม่และเก่า	ซึง่การแข่งขนัในกลุม่นี ้

ยังไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล

	 อย่างไรก็ตาม	 ราชธานีลิสซิ่งมีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อย 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง	 3	 ถึง	 5	 ปีข้างหน้า	 

ร้อยละ	65	-	70	ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของราชธานีลิสซิ่ง	เนื่องจาก

คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

และให ้ผลตอบแทนในด ้านอัตราการท�าก�าไรสูง	 นอกจากนี	้ 

จากประสบการณ์อนัยาวนานและความช�านาญในธรุกจิ	ราชธานลีสิซิง่ 

ยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน	รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทน 

ทีด่แีก่ผูจ้ดัจ�าหน่ายรถยนต์มอืสอง	การให้บรกิารทีร่วดเรว็ทนัใจส�าหรบั

ลูกค้า	เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด	และการขยายความสัมพันธ์

กับผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์มือสองให้มากขึ้น	ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและ

ช่องทางธุรกิจ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 1. แหล่งที่มาของเงินทุน

	 	 แหล่งทีม่าของเงนิทนุของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย	

นอกจากจะได้จากเงินกองทุน	ซึ่งได้แก่	ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว	

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวน	60,649	ล้านบาท	รวมถึง

ส�ารองตามกฎหมายและก�าไรสะสมแล้ว	 แหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของ

ธนาคารธนชาตยังได้จากแหล่งที่มาที่ส�าคัญอีก	2	แห่งคือ

	 	 1)	 เงินรับฝาก	 ณ	 สิ้นปี	 2560	 มีจ�านวน	 716,278	 

ล้านบาท

	 	 2)	 เงินกู ้ยืม	 จ�านวน	 39,308	 ล้านบาท	 แบ่งเป็น	 

แหล่งเงนิทนุทีไ่ด้จากหุน้กูแ้ละตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุ

ชั้นที	่2	จ�านวน	20,000	ล้านบาท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	จ�านวน	18,284	

ล้านบาท	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	จ�านวน	631	ล้านบาท	และหุ้นกู้อนุพันธ	์

จ�านวน	393	ล้านบาท

 2. การจัดหาเงินทุนหรือให้กู ้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 ธนาคารธนชาตได้ ให้กู ้ยืมแก่บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต	 โดย	ณ	 สิ้นป	ี 2560	

ธนาคารธนชาตได้ให้กูย้มืแก่	ราชธานลีสิซิง่	(บรษิทัย่อยของธนาคาร)	

เพือ่การด�าเนนิธรุกจิตามนโยบายธรุกจิของกลุม่ธนชาต	จ�านวน	1,570	

ล้านบาท	ลดลงจ�านวน	1,610	ล้านบาท	จากสิน้ปี	2559	ทีม่ยีอดคงค้าง 

จ�านวน	3,180	ล้านบาท

	 	 ยอดเงินกู้ยืมคงค้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	 0.24	 ของ

ยอดเงนิทีใ่ห้กูย้มืทัง้หมดของงบการเงนิเฉพาะธนาคาร	ณ	สิน้ปี	2560	

โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาตจาก	ธปท.
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	 2560	 เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะต�่ากว่าที่ประมาณการ	 โดยมีสาเหตุหลัก 

จากการส่งออก	 และการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	 เช่นเดียวกับการบริโภคของภาคเอกชนที่ขยายตัวอยู่ใน

เกณฑ์ดี	ขณะที่แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐได้ปรับลดลงเล็กน้อย

	 สนิเชือ่โดยรวมของธนาคารพาณชิย์ในปี	2560	ยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา	ตามภาวะเศรษฐกจิไทยโดยรวมทีป่รบัตวัดขีึน้	

อย่างไรกต็าม	อตัราหนีเ้สยีปรบัตวัสงูขึน้จากปีทีผ่่านมา	ซึง่เป็นผลมาจากความสามารถในการช�าระหนีท้ีด้่อยลงในบางกลุม่ธรุกจิ	แต่เมือ่พจิารณา

ในภาพรวมธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง	โดยสะท้อนได้จากเงินกองทุนและเงินกันส�ารองฯ	ที่อยู่ในระดับสูง

	 ส�าหรับในปี	 2561	 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าปีที่ผ่านมา	 โดยมีปัจจัยเร่งหลัก	 ๆ	 จากความคืบหน้าการลงทุนขนาดใหญ่ 

ของภาครฐัและการฟ้ืนตวัของการลงทนุภาคเอกชน	รวมถงึการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกซึง่ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อภาคส่งออก	โดยมปัีจจยัเสีย่ง 

ทีจ่ะต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิในหลายด้าน	เช่น	การกระจายตวัของก�าลงัซือ้	ปัญหาหนีค้รวัเรอืน	การปรบัขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัฯ	เป็นต้น 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ	ได	้ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	

ได้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม	 Internal	 Capital	 Adequacy	 Assessment	 Process	 (ICAAP)	 เพื่อรองรับ 

ความเสี่ยงประเภทต่าง	 ๆ	 ตามมาตรการก�ากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ด้วยหลักเกณฑ์	 Basel	 III	 ที่	 ธปท.	 ก�าหนด	 ซึ่งท�าให้ 

ธนาคารธนชาตสามารถบรหิารจดัการเงนิกองทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ	มฐีานะเงนิกองทนุทีแ่ขง็แกร่ง	สามารถรองรบัการขยายธรุกจิได้อย่างมัน่คง

	 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
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 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 2560

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน
Risk Management Special Projectฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

สายงานธุรกิจ สายการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 •	 การด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	อยูภ่ายใต้โครงสร้างองค์กรทีม่กีารสอบทานและถ่วงดลุอ�านาจ	(Check	and	Balance)	มหีน่วยงานทีท่�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�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัต	ิ 

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

ส�าหรับวัดค่าความเสี่ยง	และการประเมินความเสี่ยง	3)	การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	การติดตามสถานะความเสี่ยง

เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
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รายงานประจำาปี 2560

	 •	 การก�าหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเสี่ยงที ่

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	ลูกค้า	และพนักงานเป็นส�าคัญ

ปร ะ เภทคว าม เสี่ ย งที่ สำ า คัญของบริ ษั ทฯ แล ะ 

บริษัทย่อย มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้

หรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี	้หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว	้

โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี้	 จากความ

ผนัผวนทางเศรษฐกจิ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อธรุกจิ	ความผดิพลาดในการ

บรหิารจดัการของลกูหนี้	ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจาก

การท�าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ	 เช่น	 การให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อ	

การก่อภาระผูกพันหรือการค�้าประกัน	 ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้เครดิต	 และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี	้ (Market	

Instrument)	 ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ	

ธปท.	 ไม่ค�้าประกัน	 และตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรเอกชน	 เช่น	 

หุ้นกู	้เป็นต้น

	 ภายใต้นโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้สร้างวฒันธรรมทางด้านเครดติ	เริม่จากการ

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 หรือ 

ผู้ออกตราสารหนี้	 โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตาม

ความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา	 และมอบหมายให้หน่วยงาน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ประเมิน 

ความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์ดังกล่าว	ทั้งนี้	คณะกรรมการที่มีอ�านาจ

ในการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบั

ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 วงเงินสินเชื่อหรือลงทุน

ที่เหมาะสม	และเงื่อนไขต่าง	 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.

	 เพื่อให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ได้รับ	 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีการน�าเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักค่า

ความเสี่ยงต่อเงินกองทุน	หรือ	Risk	Adjusted	Return	on	Capital	

(RAROC)	มาใช้	นอกจากนี	้บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	จดัให้มกีารทดสอบ

ภาวะวกิฤต	หรอื	Stress	Test	เพือ่คาดการณ์ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีความสามารถในการช�าระหนี ้

ลดลง	 หรือไม่สามารถช�าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา 

ตามสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดขึ้นให้มีผลกระทบต่อ

การท�าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ด�าเนินธุรกิจอยู่

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำาคัญ มีดังนี้

 1.1  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

	 	 	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีป้าหมายในการกระจายสนิเชือ่

ให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง	ๆ 	อย่างเหมาะสม	เน้นในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ

ด	ีและควบคมุไม่ให้เกดิการกระจกุตวัในกลุม่ใดกลุม่หนึง่มากจนเกนิไป	

มีการบริหารความเสี่ยง	Portfolio	ของสินเชื่อโดยรวม	มีการติดตาม

วเิคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�่าเสมอ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สถานะเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถจำาแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

2560

ประเภทธุรกิจ

2559

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่	 7,498	 1.05	 14,081	 2.03

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 81,105	 11.38	 78,238	 11.31

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 47,484	 6.66	 47,881	 6.92

การสาธารณูปโภคและบริการ	 58,878	 8.26	 60,117	 8.69

การบริโภคส่วนบุคคล

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 97,676	 13.70	 97,756	 14.13

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 4,116	 0.58	 3,536	 0.51

	 เพื่อเช่าซื้อ	 371,031	 52.06	 345,343	 49.90

	 อื่น	ๆ	 29,504	 4.14	 28,958	 4.18

อื่น	ๆ	 15,469	 2.17	 16,136	 2.33

รวมเงินให้สินเชื่อ	 712,761	 100.00	 692,046	 100.00

	 	 	 จากข้อมลูสนิเชือ่โดยรวมพบว่า	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารกระจกุตวัในสนิเชือ่เช่าซือ้เพิม่ขึน้จากร้อยละ 

49.90	 ในป	ี2559	 เป็นร้อยละ	52.06	ทั้งนี้	 สินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อส�าหรับบุคคลธรรมดา	ซึ่งมีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูงมากนัก	

และมีจ�านวนลูกค้ามากท�าให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

 1.2  ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ

	 	 	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ได้แก่	 สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ	ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแต่ละสถาบันการเงิน	

เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ให้ความส�าคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ

ด้วยการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออย่างสม�า่เสมอ

สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินมีสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�านวน	 17,213	 ล้านบาท	 

เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนทีจ่�านวน	15,738	ล้านบาท	โดยเมือ่พจิารณาจากภาพรวมของเงนิให้สนิเชือ่	สนิเชือ่ด้อยคณุภาพมสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ	2.41 

ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.27	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�า่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

2560

สินเชื่อจัดชั้น

2559

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

ต�่ากว่ามาตรฐาน	 5,957	 34.61	 4,281	 27.20

สงสัย	 2,674	 15.53	 3,364	 21.38

สงสัยจะสูญ	 8,582	 49.86	 8,093	 51.42

รวม	 17,213	 100.00	 15,738	 100.00
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รายงานประจำาปี 2560

สินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน จำาแนกตามประเภทธุรกิจ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

(หน่วย:	ล้านบาท)

2560 2559

จ�านวนลูกหนี้	(ราย)	 8,820	 14,002

ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง	 11,169	 14,829

หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม	 3,678	 5,917																							

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 1	 2

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 713,362	 692,677

ยอดหนี้ปรับโครงสร้างต่อสินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 1.57	 2.14

  ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นความเสี่ยงจากลูกหนี้ด้อยคุณภาพย้อนกลับ	 นั่นคือหลังจากปรับโครงสร้างหนี้	 ลูกหนี้ 

มีการผิดสัญญาและกลับมาเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในส่วนของการปรับโครงสร้าง

หนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ลูกหนี้ที่ได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเป็นจ�านวนเงินรวม	11,169	ล้านบาท	 

คดิเป็นร้อยละ	1.57	ของยอดรวมเงนิให้สนิเชือ่และดอกเบีย้ค้างรบั	โดยยอดรวมของหนีป้รบัโครงสร้างดงักล่าวหากค�านวณสทุธจิากหลกัประกนั

จะมีมูลค่ารวมประมาณ	3,678	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	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย	์อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย	ยานพาหนะ	

เครื่องจักร	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดแนวทาง	มาตรฐานและความถี่ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแต่ละประเภท	

รวมทั้งก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการประเมินราคาและตีราคาที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจก�าหนดราคา	

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าของหลักประกันนั้นลดลง	 หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน	 จะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2560

ประเภทธุรกิจ

2559

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่	 68	 0.40	 363	 2.31

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 4,985	 28.96	 3,348	 21.27

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 2,065	 12.00	 2,364	 15.02

การสาธารณูปโภคและบริการ	 1,444	 8.39	 1,390	 8.83

การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 3,577	 20.78	 2,263	 14.38

	 เพื่อเช่าซื้อ	 3,577	 20.78	 4,637	 29.46

	 อื่น	ๆ	 1,253	 7.28	 1,211	 7.70

อื่น	ๆ	 244	 1.41	 162	 1.03

รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 17,213	 100.00	 15,738	 100.00
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ธุรกรรมสินเชื่อเช ่าซื้อรถยนต ์ซึ่ งเป ็นธุรกิจหลักของ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	มรีถยนต์เป็นหลกัประกนัทีถ่อืเป็นกรรมสทิธิข์อง 

บริษัทฯ	หากลูกหนี้ไม่สามารถช�าระหนี้ได	้บริษัทฯ	สามารถด�าเนินการ

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	 44	 ทั้งนี้	 ธนาคาร 

ธนชาตได้มีการกันส�ารองฯ	ที่สูงกว่าค่า	LGD	เพื่อให้ครอบคลุมความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 1.4 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

มีทรัพย์สินรอการขายมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อ

การด้อยค่าจ�านวน	4,747	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	0.46	ของสนิทรพัย์

รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่า	 1,800	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 27.49	 

ของมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชี

 1.5 ความเสี่ยงจากการคำ้าประกันและการอาวัล

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ให้บริการกับลูกค้าที่ก่อให ้

เกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลตั๋วเงิน	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 

การค�้าประกนักูย้ืมเงนิ	และภาระผูกพนัอื่น	ซึง่บรษิัทฯและบริษทัยอ่ย 

มีความเสี่ยงจากการที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้า	 ในกรณีที่

ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	 ส�าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ค�้าประกันและการอาวัล	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดูแลและควบคุม

ความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการตรวจสอบข้อมูล	 โดยใช้หลักเกณฑ์การ

พิจารณาอนุมัติ	 ตลอดจนควบคุมและติดตาม	 โดยใช้แนวทางเดียว

กับการให้สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีาระ 

ผูกพันจากการรับอาวัล	 การค�้าประกันการกู้ยืมเงินและภาระผูกพัน 

อื่น	ๆ	จ�านวน	25,710	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	2.51	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	 เพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงท	ี 

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 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ ในตลาด 

อย่างรุนแรงเฉียบพลัน	หรือท�าการทดสอบภาวะวิกฤต	Stress	Test	 

เพื่อให้คาดการณ์ได้ว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลต่อรายได้ 

และเงินกองทุนอย่างไร
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2560

มูลค่ายุติธรรม

2559

เงินลงทุน  

	 เงินลงทุนเพื่อค้า

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 11,500	 9,321

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 5,364	 4,782

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 1,713	 1,597

	 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 114,495	 124,804

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 25,373	 23,611

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 10,430	 11,434

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 4,531	 5,729

	 	 หน่วยลงทุน	 625	 158

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย	 174,031	 181,436

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำาแนกตาม

ประเภทเงินลงทุน เป็นดังนี้

	 มูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับลดลงจากการลดการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	และ

ตราสารหนี้ต่างประเทศ	จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ค่าความเสี่ยงด้านราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับลดลงจากปลายปีที่ผ่านมา

 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย	์ 

หนี้สิน	และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย	(Rate	Sensitive	Items)	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธ	ิ 

(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�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได	้ 

จึงได้จัดให้มีการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย์	 

หนี้สินและภาระผูกพัน	 รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 (Reprice)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย	 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย	 ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 โดยมี 

การตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิ	ภาวะตลาดเงนิและตลาดทนุ	และทศิทางอตัราดอกเบีย้ทีอ่าจเป็นสาเหตขุองปัจจยัความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้	

เพื่อก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ	ในการรองรับความเสี่ยง

(หน่วย:	ล้านบาท)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 11,453	 11,453

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,063	 750	 79,073	 6,963	 500	 1,200	 6,556	 96,105

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2,889	 2,889

เงินลงทุน	 956	 -	 25,295	 15,053	 119,277	 7,039	 9,421	 177,041

เงินให้สินเชื่อ	 221,106	 4,651	 44,916	 25,871	 240,130	 175,940	 147	 712,761

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3,127	 3,127

ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 343	 343	

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 		223,125	 5,401	 149,284	 47,887	 359,907	 184,179	 33,936	 1,003,719

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก	 304,946	 51	 129,188	 233,576	 41,264	 -	 7,066	 716,091

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 16,875	 1,699	 39,070	 20,759	 1,118	 1,115	 1,707	 82,343

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1,989	 1,989

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2,868	 2,868

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 62	 388	 893	 6,200	 21,823	 22,230	 -	 51,596

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2,259	 2,259

เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1,269	 1,269

รวมหนี้สินทางการเงิน	 	321,883	 2,138	 169,151	 260,535	 64,205	 23,345	 17,158	 858,415

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

0 - 3 

เดือน
เมื่อทวงถาม

3 - 12  

เดือน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 จากโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินข้างต้น	 หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันจะส่งผลกระทบท�าให้ 

รายได้ดอกเบีย้สทุธสิ�าหรบัช่วงเวลา	1	ปีข้างหน้าปรบัลดลง	อนัเนือ่งมาจากสนิเชือ่เช่าซือ้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยซึง่อ้างองิอตัราดอกเบีย้คงที ่

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการบริหารจัดการความเสี่ยง	 โดยการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	 และการระดมเงินฝาก 

ระยะยาวเพิ่มขึ้น

 2.3 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับผลกระทบในทางลบ	 เนื่องจากความผันผวนของอัตรา 

แลกเปลี่ยนจากการท�าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ	หรือจากการมีสินทรัพย์	หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ	แบ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก

การท�าธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ	(Transaction	Risk)	และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงิน

ท้องถิ่น	(Translation	Risk)

	 ทั้งนี้	 ส่วนใหญ่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 เกิดจากการให้บริการของธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อย	 

โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย	 (ALCO)	 เป็นผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทนี ้

โดยการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและอายุครบก�าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ประกอบกับ

ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได ้

และเงินกองทุน	 อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน	 

เช่น	สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	เป็นต้น
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	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต�่า	 เนื่องจากสินทรัพย์ที่เป็นเงินตรา 

ต่างประเทศส่วนใหญ่	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

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

2560

2560

2559

2559

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

เงินรับฝาก	 		716,091	 84.24	 676,456		 84.15	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	82,343	 9.69	 65,701	 8.17

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	51,596	 6.07	 61,704	 7.68

รวม	 	850,030	 100.00	 803,861	 100.00

ไม่เกิน	1	ปี	 761,007	 89.53	 716,573	 89.14

เกิน	1	ปี	 89,023	 10.47	 87,288	 10.86

รวม	 850,030	 100.00	 803,861	 100.00

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากและเงินกู้ยืมรวม	 850,030	 ล้านบาท	 โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ ่

ยังคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดตามสัญญาไม่เกิน	 1	 ปี	 อันเป็นลักษณะโครงสร้างการท�าธุรกิจเป็นปกติการค้าของ

สถาบันการเงิน	 อย่างไรก็ด	ี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการออกผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 เงินฝาก	NCD	และหุ้นกู้	 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใน 

การออมเงินให้กับลูกค้า

เงินทุนจำาแนกตามแหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนจำาแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี

วันที่ครบกำาหนดของเครื่องมือทางการเงิน

ไม่มีกำาหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 11,453	 -	 -	 -	 11,453

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 8,369	 86,036	 1,700	 -	 96,105

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 -	 1,069	 1,820	 -	 2,889

เงินลงทุน	 961	 45,416	 121,273	 9,391	 177,041

เงินให้สินเชื่อ	 40,579	 195,236	 476,946	 -	 712,761

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 3,127	 -	 -	 3,127

	 ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี	 -	 343	 -	 -	 343

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 61,362	 331,227	 601,739	 9,391	 1,003,719

หนี้สินทางการเงิน     

เงินรับฝาก	 307,410	 365,945	 42,736	 -	 716,091

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 20,281	 59,828	 2,234	 -	 82,343

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 1,989	 -	 -	 -	 1,989

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 -	 1,319	 1,549	 -	 2,868

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 399	 7,144	 44,053	 -	 51,596

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 -	 2,259	 -	 -	 2,259

เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 -	 1,269	 -	 -	 1,269

รวมหนี้สินทางการเงิน	 330,079	 437,764	 90,572	 -	 858,415

ภาระผูกพัน     

การรับอาวัลตั๋วเงิน	 2	 100	 13	 -	 115

การค�้าประกันเงินกู้ยืม	 87	 2,204	 -	 -	 2,291

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 48	 222	 -	 -	 270

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 250	 795	 -	 -	 1,045

ภาระผูกพันอื่น	 38,222	 39,177	 2,077	 -	 79,476

รวมภาระผูกพัน	 38,609	 42,498	 2,090	 -	 83,197

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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)	

รายการ

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายงานประจำาปี 2560

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการ

บรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารป้องกนัและตดิตาม

ดูแลความเสี่ยงประเภทนี้	 และเนื่องจากการควบคุมภายในเป็น 

กลไกส�าคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	

บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ด	ีอันได้แก่

	 	 •	 การจัดโครงสร้างองค์กร	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ

ก�าหนดบทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่งงานให้มี

การสอบทานและถ่วงดลุอ�านาจซึง่กนัและกนั	(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

	 	 •	 การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการ

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 

เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต	 ด้านตลาด	 และ 

ด้านปฏิบัติการตามแนวทางของ	Basel	 III	นั้น	กลุ่มธนชาตได้เลือก

วิธีการค�านวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยวิธี	Basic	Indicator	

Approach

	 	 นอกจากนี้	 ในการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	

บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู ้บริหารของแต่ละ 

หน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง	 โดยถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ	 ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึง 

ความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้น	 และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงท	ี 

ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ถึงกระนั้นก็ดี	 เพื่อให ้

ทราบถึงผลการด�าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนแนวโน้ม 

และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลปัจจัยเสี่ยง	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

จึงจัดให้มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 เช่น	 ข้อมูลเหตุการณ์ 

ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	(Loss	Data)	ดชันชีีว้ดัความเสีย่ง	(Key	Risk	 

Indicators)	จุดที่มีความเสี่ยงส�าคัญ	เป็นต้น	เสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และผู้บริหารระดับสูง 

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดนโยบาย 

และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม	 และเป็นเครื่องมือ 

ที่จะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินความสามารถของระบบ

ควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดอีกทางหนึ่งด้วย

5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนด

แผนกลยทุธ์	แผนด�าเนนิงาน	และการน�าไปปฏบิตัไิม่เหมาะสมหรอืไม่ 

สอดคล้องกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอนัส่งผลกระทบ 

ต่อรายได้เงินกองทุนหรือการด�ารงอยู่ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

ในการบรหิารความเสีย่งด้านกลยทุธ์	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัให้มกีาร
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ท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับช่วงเวลา	3	ปีข้างหน้า	และจัดให้มีการทบทวน

แผนงานอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	หรอืเมือ่มเีหตกุารณ์ภายนอกทีอ่าจส่ง

ผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ	โดยคณะกรรมการบริหาร

เป็นผู้ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง	ๆ	เปรียบเทียบกับ

แผนงานประจ�าปีที่ก�าหนดเป้าหมายไว้อย่างสม�่าเสมอ

6. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ

	 	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 หมายความว่า	 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ	์ 

ข้อบังคับ	 มาตรฐาน	 และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง	 ๆ	 

ของบริษทัฯ	ซึง่อาจท�าให้เกดิความเสียหายทางการเงินเป็นจ�านวนสูง 

ความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ	หรอืการถกูทางการเข้าแทรกแซง 

ซึ่งการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ  

ของหน่วยงานราชการ	 เช่น	 ธปท.	 ก.ล.ต.	 ตลท.	 คปภ.	 ปปง.	 และ 

หน่วยงานอืน่	ๆ 	แต่ละครัง้อาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์และการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับของ

ธนาคารธนชาต	ที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาต 

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม 

ธนชาต	 ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางการและ 

องค์กรต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	จรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ	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�า้หนัก	

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ	์

ตามแนวทาง	 Risk	 Based	 Approach	 (RBA)	 เพื่อใช้ ในการสุ่ม 

สอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	(Control	and	Monitor)	

และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุง
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รายงานประจำาปี 2560

โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนด 

ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี	้ 

และคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินรอการขาย	 ตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	 และครอบคลุมถึง 

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ในทุกด้าน	รวมทั้งมีการก�ากับและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	โดยมีโครงสร้างการจัดการ	ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหต	ุ *	นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

					 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	เป็นผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.1 7-

คณะกรรมการสรรหา

กำาหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ สำานักตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สำานักเลขานุการองค์กร

ฝ่ายปรับปรุง

โครงสร้างหนี้

ส่วนบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่*

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

1

2

3
ผู้อำานวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

4

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน

Risk

Management

Special 

Project

75 6
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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	วาระที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และวาระการบริหารความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา

เป็นประจ�าทุกเดือน	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัดท�าหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง	 

ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุในระยะเวลาที่เหมาะสม	เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	โดยการ

ประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	3	ชั่วโมง	ซึ่งในปี	2560	ที่ผ่านมา	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมต	ิ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน 

ได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	 และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร	จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

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

9	กรกฎาคม	2552	ประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	8/2560	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	ลงวนัที	่27	เมษายน	2560 

และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ที	่ทจ.	39/2559	เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่	ลงวนัที	่30	กนัยายน	2559 

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	9	คน	เป็นกรรมการอิสระ	3	คน	คิดเป็น	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด	และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	คน	รวมมีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คิดเป็นร้อยละ	66.67

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

สรรหา ก�าหนด

ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

(ทั้งหมด 

7 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

16 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในป	ี2560

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

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร		 12	 -	 -	 12	 12

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	 12	 16	 7	 -	 -

	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(กรรมการอิสระ)	 	 	 	

	 4.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง		 12	 16	 -	 -	 12

	 	 	 	 (กรรมการอิสระ)

	 5.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	 11	 14	 7	 -	 -

	 	 	 	 และกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 12	 -	 7	 -	 12

	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	 7.	 นางสาวสุวรรณภา	 รองประธานกรรมการบริหาร		 11	 -	 -	 12	 9

	 	 สุวรรณประทีป		 และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	 	 	 	

	 8.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง		 11	 -	 -	 12	 10

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 9.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 กรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	 12	 -	 -	 -	 -
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หมายเหต	ุ 1)	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	 ได้แก่	 1)	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	 2)	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 3)	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 

	 	 กรรมการ	2	ใน	3	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 2)	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 ซึ่งรวมผู้จัดการ 

ฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ดังนี้

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 3.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายการเงิน

	 4.	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจ

	 5.	 นางสาวดาราวรรณ	 บุญน�าเสถียร	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้

	 6.	 นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

	 7.	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายบัญชี

เลขานุการบริษัท

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

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒ	ิ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	 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที	่ 31	 สิงหาคม	 2551	 และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ด้วยความรับผิดชอบ	 

ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค	์ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมการ	ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	หน้าที่ตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ	มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	มีดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 1.	 รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการ

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

	 	 และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัต	ิและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง 

	 	 ที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

	 3.	 ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	 แนะน�าลักษณะธุรกิจและแนวทาง 

	 	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่

	 4.	 จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ

	 5.	 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 

	 	 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 6.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ	 หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานการประชุม 

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	รายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุ 

	 	 ผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 ดูแลใหม้ีการเปดิเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหนว่ยงานที่ก�ากบับรษิทัฯ	ตามระเบียบและข้อก�าหนดของ 

	 	 หน่วยงานทางการ



087

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 8.	 จดัให้มหีลกัสตูรฝึกอบรม	สมัมนาต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่พนูความรู	้และพฒันากรรมการให้มทีกัษะและประสบการณ์ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ 

	 	 ต่อการท�าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

	 9.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

	 10.	 อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย	การบัญช	ีหรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 11.	 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

	 	 ทั้งนี้	 ข้อมูลประวัติกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และเลขานุการของบริษัทฯ	 ปรากฏตามหัวข้อ	 “คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”	 

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	36,844,594.06	บาท	โดยลักษณะของ

ค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการที่จ่ายจากผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2559	

สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,200,000.00	 600,000.00	 4,728,998.88	 6,528,998.88

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 600,000.00	 300,000.00	 2,364,499.42	 3,264,499.42

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 600,000.00	 300,000.00	 2,364,499.42	 3,264,499.42

	 4.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 600,000.00	 300,000.00	 2,364,499.42	 3,264,499.42

	 5.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 600,000.00	 275,000.00	 2,364,499.42	 3,239,499.42

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 600,000.00	 300,000.00	 2,364,499.42	 3,264,499.42

	 7.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 600,000.00	 275,000.00	 2,364,499.42	 3,239,499.42

	 8.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 600,000.00	 275,000.00	 2,364,499.42	 3,239,499.42

	 9.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 600,000.00	 300,000.00	 2,022,099.24	 2,922,099.24

 

  รวม	 	 6,000,000.00	 2,925,000.00	 23,302,594.06	 32,227,594.06

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

บำาเหน็จกรรมการ รวม

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่จ่ายในปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้
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	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ที่จ่ายในปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้้

	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่จ่ายในป	ี2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 680,000.00	 455,000.00	 1,135,000.00

	 2.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 440,000.00	 320,000.00	 760,000.00	

	 3.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 440,000.00	 280,000.00	 720,000.00	

  

  รวม	 	 1,560,000.00	 1,055,000.00	 2,615,000.00

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 240,000.00	 200,000.00	 440,000.00

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 160,000.00	 141,000.00	 301,000.00

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 160,000.00	 141,000.00	 301,000.00

 

  รวม	 	 560,000.00	 482,000.00	 1,042,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

รวม

รวม

หมายเหต	ุ มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2560	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2560	อนมุตัใิห้ปรบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภาคม	2560	 

	 ดังนี้

	 -	 ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	บาทต่อเดือน	กรรมการตรวจสอบ	40,000	บาทต่อเดือน

	 -	 ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	บาทต่อครั้ง	กรรมการตรวจสอบ	20,000	บาทต่อครั้ง

หมายเหต	ุ 1)	 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	 2560	 อนุมัติให้ปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2560	ดังนี้

	 	 -	 ค่าตอบแทนรายเดอืน	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	30,000	บาทต่อเดอืน	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	20,000	บาท 

	 	 	 ต่อเดือน

	 	 -	 ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	20,000	บาทต่อครัง้	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	15,000	บาทต่อครัง้

	 2)	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 8/2560	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2560	 อนุมัติเพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลและเปลี่ยนแปลง 

	 	 ขอบเขตหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และเปลี่ยนชื่อเป็น	 คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 

	 	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	21	สิงหาคม	2560
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ที่จ่ายในปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหต	ุ *	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

	 5.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ	คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร

	 7.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	ซึ่งรวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	

รวมจ�านวน	7	คน	โดยได้รบัค่าตอบแทนในลกัษณะของเงนิเดอืน	และเงนิช่วยเหลอืพเิศษตามผลการปฏบิตังิาน	เงนิสมทบประกนัสงัคม	ทีบ่รษิทัฯ	

จ่ายแก่ผู้จัดการและผู้บริหารรวม	7	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	55,772,818.00	บาท

ค่าตอบแทนอื่น 

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร	โดยบริษัทฯ	ได้สมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ	3	หรือ	5 

หรือ	 7	 หรือ	 10	 ของเงินเดือน	 ตามอายุงานของผู้บริหาร	 โดยในปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 

จ�านวน	7	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,195,362.00	บาท

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 

	 ในปี	 2560	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 115	 ล้านบาท	 ซึ่งผลตอบแทน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 เงินโบนัส	 

เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์*	 -	 -	 -

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป*	 -	 -	 -

	 3.		นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ*	 -	 -	 -

	 4.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 240,000.00	 240,000.00	 480,000.00

	 5.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 240,000.00	 240,000.00	 480,000.00

	 6.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์*	 -	 -	 -

   

  รวม	 	 480,000.00	 480,000.00	 960,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม
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ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสีี่ยง
คณะกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง

และอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการจัดการ

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ

สำานกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ผู้อำานวยการอาวุโส

รักษาการ สายงานตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคาร    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

รองกรรมการผู้จัดการ

บริหารเงินและตลาดทุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ทรัพยากรบุคคลกลาง

ผู้อำานวยการอาวุโส

กลยุทธ์การเงิน

ผู้อำานวยการ

วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

ผู้อำานวยการอาวุโส

ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อย

หมายเหต ุ 1.          คือผู้บริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

 2. รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน รักษาการโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 3. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ยกเลิกรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน และย้ายงานไปอยู่ภายใต้การดูแลของสายงานบริหารเงินและตลาดทุน

1 11-

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Customer Experience & Distribution Strategy

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ผู้อำานวยการอาวุโส

บริหารหนี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Non-Branch Channels

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ปฏิบัติการกลาง

ผู้อำานวยการอาวุโส

กำากับกฎระเบียบและข้อบังคับ

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริหารการลงทุน

รองกรรมการผู้จัดการ

บริหารความเสี่ยง

3

รองกรรมการผู้จัดการ

เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

5 รองกรรมการผู้จัดการ

Chief Digital Officer

9

10

รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจ Wholesale Banking

7

6 8รองกรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

4
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2

11



091

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ	 ประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน	 การบัญชี	 

การบริหารจัดการ	และอื่น	ๆ	อันท�าให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของ

ธุรกิจที่ด�าเนินกิจการอยู	่ ทั้งนี้	 เพื่อสนับสนุนให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	 ก�าหนดให้มีกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการธนาคารธนชาตทั้งหมด	และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�านวน	1	ใน	3	ซึ่งมีความเป็น 

อิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด	 ๆ	 หรือความสัมพันธ์ใด	 ๆ	 กับธุรกิจของธนาคารธนชาต	 และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม 

ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	 -	 ✓ -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	 ✓ - -

	 3.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

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

	 6.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 7.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 8.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 9.	 นายอดิล	 อาซิส	ชอดรี้	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 กรรมการ	 ✓ - -

	 11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 ✓ - -

	 12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 กรรมการ	 ✓ - -

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2560    

	 1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 3.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 กรรมการ	 ✓ - -

ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร

หมายเหต	ุ 1)	 กรรมการซึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่แทนธนาคารธนชาต	ได้แก่	1)	นายศภุเดช	พนูพพิฒัน์	2)	นางสาวสวุรรณภา	สวุรรณประทปี	3)	นายสมเจตน์	หมูศ่ริเิลศิ 

	 	 4)	นายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	กรรมการ	2	ใน	4	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของธนาคารธนชาต

	 2)	 การเปลี่ยนแปลงระหว่างป	ี2560

	 	 •	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560

	 	 	 -	 นายเกียรติศักดิ	์มี้เจริญ	และนายสถาพร	ชินะจิตร	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 	 -	 ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	และนางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	ได้รับอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 •	 นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด	เบสซี	่ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	และนายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	5	สิงหาคม	2560

	 	 •	 นายอดิล	 อาซิส	 ชอดรี้	 ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	 ตั้งแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และนายอเล็กซานเดอร	์ ไคว	 เล็พ	 ชอย	 

	 	 	 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจำาปี 2560

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	ไว้ล่วงหน้าในแต่ละป	ีและแจ้งให้กรรมการธนาคาร

ธนชาตแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว	 เพื่อให้กรรมการธนาคารธนชาตสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้	 โดยตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของธนาคารธนชาต	 ก�าหนดให้ธนาคารธนชาตต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตและคณะกรรมการชุดย่อย 

อย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

	 1.	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ประชุมประมาณ	6	ครั้งต่อปี

	 2.	 คณะกรรมการบริหาร	ประชุมไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี

	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประชุมไม่น้อยกว่า	2	ครั้งต่อปี

	 5.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี

	 6.	 การประชุมคณะกรรมการคณะอื่น	ๆ	อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการแต่ละคณะ

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีการประชุมเป็นประจ�าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน	 และยังมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 

โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงาน	การอนุมัติธุรกรรม	การปฏิบัติงาน	การบริหารความเสี่ยง

เป็นประจ�า	โดยส�านกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสาร

ก่อนการประชุมล่วงหน้า	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารธนชาตได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	ซึ่งในป	ี 2560	ที่ผ่านมา	 

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมต	ิ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมต	ิ และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็น

ของกรรมการธนาคารธนชาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต	 พร้อมให้

คณะกรรมการธนาคารธนชาตและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 12	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 12	 36	 -	 -	 -

	 3.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 9	 -	 9	 -	 -

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 12	 -	 -	 10	 -

	 5.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 12	 -	 12	 -	 -

	 6.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 9	 -	 9	 7	 -

	 7.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 11	 -	 -	 9	 -

	 8.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 9	 -	 -	 -	 -

	 9.	 นายอดิล	 อาซิส	ชอดรี้	 11	 -	 -	 -	 -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 11	 33	 -	 -	 -

	 11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 12	 35	 -	 -	 12

	 12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 4	 15	 -	 -	 5

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2560     

	 1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 3	 -	 3	 -	 -

	 2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 3	 -	 3	 3	 -

	 3.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 7	 20	 -	 -	 7

คณะกรรมการ

ธนาคารธนชาต

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

37 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

10 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2560
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมายเหต	ุ การเปลี่ยนแปลงระหว่างป	ี2560

	 1)	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560

	 	 -	นายเกียรติศักดิ	์มี้เจริญ	และนายสถาพร	ชินะจิตร	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 -	ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	และนางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	ได้รับอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 2)	 นายปีเตอร	์คลิฟฟอร์ด	 เบสซี	่ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	และนายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	 

	 	 ตั้งแต่วันที่	5	สิงหาคม	2560

	 3)	 นายอดิล	 อาซิส	 ชอดรี้	 ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	 ตั้งแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และนายอเล็กซานเดอร์	 ไคว	 เล็พ	 ชอย	 

	 	 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561

ผู้บริหารธนาคารธนชาต

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ธนาคารธนชาตมีผู้บริหาร 

ในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 โดยรวมถึง 

ผู้มีอ�านาจในการจัดการตามมาตรา	 4	 และมาตรา	 25	 ของ	 พ.ร.บ.	

ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ดังนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	 	

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 	

	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	 	

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 4.	 นายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	 	

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

	 5.	 นายปิยะพงศ์	อาจมังกร	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารการลงทุน

	 6.	 นายอนุวัติร	์เหลืองทวีกุล	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อย 

	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก

	 7.	 นายสนอง	คุ้มนุช	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย

	 	 และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

	 8.	 นายเซียด	เอิล-โฮส	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารความเสี่ยง

	 9.	 นางสาววิศาลศรี	นิโลดม	 	

	 	 รองกรรมการผูจ้ดัการ	กลุม่งานธรุกจิ	Wholesale Banking

	 10.	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 11.	 ดร.สุทัต	จิตมั่นคงสุข	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Chief	Digital	Officer

	 12.	 นางสสิมา	ทวีสกุลชัย	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

	 13.	 นายริคกี้	จอน	ยากาโบวิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการกลาง

	 14.	 นายวุฒิชัย	สุระรัตน์ชัย	

	 	 ผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายวเิคราะห์ความเสีย่งเครดิต

	 15.	 นางสาวกนกศรี	โรจน์เมธา	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายเครือข่ายลูกค้ารายย่อย

	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก	ภาค	3	(ภาคเหนือ)

	 16.	 นางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง

	 17.	 นายเกรียงไกร	ภูริวิทย์วัฒนา	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักประธานกรรมการบริหาร	

	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 18.	 นายวิจักษณ	์ประดิษฐวณิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่าย	Non-Branch	Channels

	 19.	 นายทรงวุฒ	ิเชาวลิต	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายเครือข่ายลูกค้ารายย่อย

	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก	ภาค	1	(กรุงเทพฯ	1)

	 20.	 นายป้อมเพชร	รสานนท์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายงานขายและเครือข่าย

	 	 ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 21.	 นายลลิต	โดแดมป์	กาเมจ์	ธรรมเสรี	 	

	 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานบรหิารเงนิและตลาดทนุ	 

	 	 และรกัษาการ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานบรหิารเงนิ 

	 	 และตลาดทุน

	 22.	 นายวิสูจน	์ตั้งอดุลย์รัตน์	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่าย	Client	Relationship	

	 	 Management	(Real	Estate)

	 23.	 นายยวดฤทธิ	์เธียรตระวัน	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ		

	 	 รายย่อย

	 24.	 นางธีรนุช	ขุมทรัพย์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 	 ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

	 25.	 นายธีรชาต	ิจิรจรัสพร	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์

	 	 และการตลาดสินเชื่อรถยนต์

	 26.	 นายทวีศักดิ์	ทรงสิทธิโชค	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนา

	 	 และเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

	 27.	 นายสมาร์ท	แสนสุข	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายวาณิชธนกิจ

	 28.	 นายพอล	อลัน	ดิวูล์ฟ	

	 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงาน	Customer	Experience	 

	 	 and	Distribution	Strategy
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รายงานประจำาปี 2560

	 29.	 นายยุทธยง	ศุทธรัตน์	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจลูกค้าขนาดกลาง

	 	 และขนาดย่อม

	 30.	 นางสาวพัชรี	ลีกิจวัฒนะ	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ท�าหน้าที่รักษาการ	Chief	Auditor		

	 	 สายงานตรวจสอบ

	 31.	 นางภิตติมาศ	สงวนสุข	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานกลยุทธ์การเงิน

	 32.	 นายเปรมศักดิ์	จิตรประภาภรณ์	

	 	 ผู้อ�านวยการ	วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

หมายเหต	ุ 1)	 ผู้บริหารล�าดับที่	3	-	11	และ	31	-	32	เป็นผู้บริหารในต�าแหน่ง 

	 	 ผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร	4	รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑ์ 

	 	 ของ	ก.ล.ต.

	 2)	 ผูบ้รหิารล�าดบัที	่1	-	31	เป็นผูม้อี�านาจในการจดัการตามมาตรา	4	 

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

	 3)	 ในระหว่างปี	2560	มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

	 	 3.1)	 นายเอ้งฮัก	 นนทิการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 บริหารเงิน 

	 	 	 และตลาดทุน	เกษียณอายุการท�างาน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	 

	 	 	 มกราคม	2560

	 	 3.2)	 นางอนสิา	ชจูันทร์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ	Non-Branch	 

	 	 	Channels	and	CEM	ลาออก	มผีลตัง้แต่วนัที	่15	มกราคม	2560 

	 	 3.3)	 นายบุญเลิศ	 สินสมบัติ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ระบบ 

	 	 	 สารสนเทศและเทคโนโลยี	 ลาออก	 มีผลตั้งแต่วันที่	 8	 

	 	 	 กุมภาพันธ์	2560

	 	 3.4)	 นายลลิต	 โดแดมป์	 กาเมจ์	 ธรรมเสรี	 ผู้ช่วยกรรมการ 

	 	 	 ผู้จัดการ	สายงานบริหารเงินและตลาดทุน	และรักษาการ	

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานบริหารเงินและตลาดทุน	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	17	กุมภาพันธ์	2560

	 	 3.5)	 นางนุสรา	รุนส�าราญ	รองกรรมการผู้จัดการ	ธุรกิจลูกค้า 

	 	 	 รายใหญ่	 1	 เกษียณอายุการท�างานก่อนครบก�าหนด 

	 	 	 เกษียณอายุ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2560

	 	 3.6)	 ดร.สุทัต	 จิตมั่นคงสุข	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	Chief	Digital	Officer	มีผลตั้งแต่ 

	 	 	 วันที	่16	เมษายน	2560

	 	 3.7)	 นายยุทธยง	 ศุทธรัตน์	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

	 	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 สายงานธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและ 

	 	 	 ขนาดย่อม	มีผลตั้งแต่วันที่	16	เมษายน	2560

	 	 3.8)	 นายสนอง	 คุ ้มนุช	 เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่งาน 

	 	 	 อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร	จากเดมิ	

	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อย 

	 	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก	เป็น	รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงาน 

	 	 	 ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก	มีผลตั้งแต่ 

	 	 	 วันที	่16	มิถุนายน	2560

	 	 3.9)	 นายอนวุตัร์ิ	เหลอืงทวกีลุ	เปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีง่าน 

	 	 	 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร	 

	 	 	 จากเดิม	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานกลยุทธ์การเงิน	 

	 	 	 เป็น	รองกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานเครอืข่ายลกูค้ารายย่อย 

	 	 	 และธุรกิจขนาดเล็ก	มีผลตั้งแต่วันที่	16	มิถุนายน	2560

	 	 3.10)	 นางภิตติมาศ	 สงวนสุข	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

	 	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 สายงานกลยุทธ์การเงิน	 มีผลตั้งแต ่

	 	 	 วันที	่27	มิถุนายน	2560

	 	 3.11)	 นายปีเตอร์	คลฟิฟอร์ด	เบสซี	่รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	 

	 	 	 สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคารธนชาต	 

	 	 	 ตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก	์ มีผลตั้งแต่วันที	่ 5	 

	 	 	 สิงหาคม	2560

	 	 3.12)	 นายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	เปลี่ยนแปลงชื่อต�าแหน่งและ 

	 	 	 ขอบเขตหน้าที่งานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง 

	 	 	 โครงสร้างองค์กร	จากเดมิ	Chief	Administrative	Officer	 

	 	 	 เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	 มีผลตั้งแต่วันที่	 5	 

	 	 	 สิงหาคม	2560

โดยตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2561	 ธนาคารธนชาตมีการ

เปลีย่นแปลงผูบ้รหิารในต�าแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้รหิารตามเกณฑ์ของ	

ก.ล.ต.	โดยรวมถงึผูม้อี�านาจในการจดัการตามมาตรา	4	และมาตรา	25 

ของ	พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ดังนี้

1.	 นายปิยะพงศ์	อาจมังกร	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงาน 

	 บริหารการลงทุน	เกษียณอายุการท�างาน	มีผลตั้งแต่วันที	่

	 1	มกราคม	2561

2.	 นางสาวกนกศร	ีโรจน์เมธา	เปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีง่าน 

	 อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร	จากเดมิ	 

	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ฝ่ายเครอืข่ายลกูค้ารายย่อยและ 

	 ธุรกิจขนาดเล็ก	ภาค	3	(ภาคเหนือ)	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการ 

	 ผูจ้ดัการ	Director	of	Investment	Academy	มผีลตัง้แต่ 

	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2561

ทัง้นี	้ข้อมลูประวตักิรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารธนชาต	

ปรากฏตามหัวข้อ	“คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”	ในรายงาน

ประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

	 	 3.13)	 นายเปรมศักดิ์	 จิตรประภาภรณ์	 เปลี่ยนแปลงขอบเขต 

	 	 	 หน้าที่งานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

	 	 	 องค์กร	จากเดมิ	ผูอ้�านวยการ	ฝ่ายบญัช	ีเป็น	ผูอ้�านวยการ	 

	 	 	 ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน	 มีผลตั้งแต ่

	 	 	 วันที่	16	สิงหาคม	2560

	 	 3.14)	 นางชนาภรณ์	 ฉันทประทีป	 ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ	 

	 	 	 สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง	 ลาออก	 มีผลตั้งแต่วันที	่ 

	 	 	 4	กันยายน	2560

	 	 3.15)	 นางวจิติรา	ธรรมโพธทิอง	เปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีง่าน 

	 	 	 อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร	จากเดมิ	 

	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สายงานตรวจสอบ	 เป็น	 ผู้ช่วย 

	 	 	 กรรมการผู ้จัดการ	 สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	9	ตุลาคม	2560

	 	 3.16)	 นายพอล	 อลัน	 ดิวูล์ฟ	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

	 	 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงาน	Customer	Experience	 

	 	 	 and	Distribution	Strategy	มผีลตัง้แต่วนัที	่30	ตลุาคม	2560 

	 	 3.17)	 นายโนเอล	ซงิห์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ฝ่าย	Wholesale	 

	 	 	Banking	 Product	 สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน 

	 	 	 ในธนาคารธนชาต	 ตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก์	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	8	พฤศจิกายน	2560

	 	 3.18)	 นางสาวพัชรี	 ลีกิจวัฒนะ	 ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที ่

	 	 	 รักษาการ	Chief	Auditor	สายงานตรวจสอบ	อีกต�าแหน่ง	 

	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2560
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต)

	 ธนาคารธนชาตมอบหมายให้ส�านักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ดูแลงานเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารธนชาต	และเพื่อให้การบริหารงานของธนาคารธนชาตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	 3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	39,798,836.56	บาท	โดยลักษณะของค่าตอบแทน 

ที่จ่ายอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการ	(จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2559)	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,466,000.00	 690,000.00	 3,462,559.78	 5,618,559.78

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 733,000.00	 345,000.00	 1,731,279.88	 2,809,279.88

	 3.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 576,333.33	 270,000.00	 -	 846,333.33

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 733,000.00	 345,000.00	 1,731,279.88	 2,809,279.88

	 5.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 733,000.00	 345,000.00	 1,731,279.88	 2,809,279.88

	 6.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 576,333.33	 270,000.00	 -	 846,333.33

	 7.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 733,000.00	 315,000.00	 1,731,279.88	 2,779,279.88

	 8.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 733,000.00	 260,000.00	 1,731,279.88	 2,724,279.88

	 9.	 นายอดิล	 อาซิส	ชอดรี้	 730,903.23	 315,000.00	 1,300,825.05	 2,346,728.28

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	 733,000.00	 315,000.00	 1,731,279.88	 2,779,279.88

	 11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 733,000.00	 345,000.00	 1,731,279.88	 2,809,279.88

	 12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 316,612.90	 120,000.00	 -	 436,612.90

  กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2560

	 1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 156,666.67	 75,000.00	 1,731,279.88	 1,962,946.55

	 2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 156,666.67	 75,000.00	 1,731,279.88	 1,962,946.55

	 3.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 416,387.10	 195,000.00	 1,731,279.88	 2,342,666.98

  กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2559

	 	 นายอัลแบรโต	 ฮารามิวโญ	 -	 -	 283,816.37	 283,816.37

  รวม	 	 9,526,903.22	 4,280,000.00	 22,360,000.00	 36,166,903.22

ค่าตอบแทนรายเดือน รวมค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

บำาเหน็จกรรมการ

 

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหต	ุ 1)	 นายอัลแบรโต	ฮารามิวโญ	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ต้ังแต่วันที่	1	มีนาคม	2559

	 2)	 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	2560

	 	 •	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560

	 	 	 -	 นายเกียรติศักดิ	์มี้เจริญ	และนายสถาพร	ชินะจิตร	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 	 -	 ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท	์และนางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	ได้รับอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 •	 นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด	เบสซี	่ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	และนายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	5	สิงหาคม	2560

	 	 •	 นายอดิล	 อาซิส	 ชอดรี้	 ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	 ตั้งแต่วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 และนายอเล็กซานเดอร	์ ไคว	 เล็พ	 ชอย	 

	 	 	 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561
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รายงานประจำาปี 2560

	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

	 1.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 532,000.00	 270,000.00	 802,000.00

	 2.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 448,666.67	 225,000.00	 673,666.67

	 3.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 354,666.67	 180,000.00	 534,666.67

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2560

	 1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 141,000.00	 90,000.00	 231,000.00

	 2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 94,000.00	 45,000.00	 139,000.00

 

  รวม	 	 1,570,333.34	 810,000.00	 2,380,333.34

	 1.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 239,400.00	 309,000.00	 548,400.00

	 2.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 159,600.00	 183,000.00	 342,600.00

	 3.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 159,600.00	 126,000.00	 285,600.00

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2560

	 	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 -	 75,000.00	 75,000.00

  รวม	 	 558,600.00	 693,000.00	 1,251,600.00

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

รวม

หมายเหต	ุ 1)	 นายเกยีรตศิกัดิ	์มีเ้จรญิ	และนายสถาพร	ชนิะจติร	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่24	ประจ�าปี	2560	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2560 

	 2)	 อนมุตักิารเปลีย่นแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ	ภายใต้เงือ่นไขทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่24	ประจ�าปี	2560	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2560	ตามข้อ	1) 

หมายเหต	ุ 1)	 นายสถาพร	ชินะจิตร	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	24	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560

	 2)	 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 24	ประจ�าป	ี 2560	 เมื่อวันที	่ 5	 

	 	 เมษายน	2560	ตามข้อ	1)

	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2560	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 4.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 5.	 ในปี	2560	ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน	เงนิช่วยเหลอื	เงนิสมทบประกนัสงัคม	ฯลฯ 

ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารตามเกณฑ์ทางการ	เป็นดังนี้

	 	 -	 เกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	15	คน	(โดยนบัรวมผูบ้รหิารทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่างปี	4	คน)	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	149,079,981.00	บาท

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

	 	 	 จ�านวน	38	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างป	ี7	คน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	292,406,685.00	บาท
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ค่าตอบแทนอื่น

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อย่างใด

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร	 โดยธนาคารธนชาตได้สมทบในอัตราร้อยละ	 3	หรือ	 5	 หรือ	 7	 หรือ	

10	ของเงินเดือน	ตามอายุงานของผู้บริหาร	โดยในป	ี2560	ธนาคารธนชาตได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	ตามเกณฑ์

ทางการ	เป็นดังนี้

	 	 -	 กรรมการบริหารและผู้บริหาร	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	15	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	4	คน)	 

	 	 	 เป็นจ�านวนเงิน	5,150,629.00	บาท

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

	 	 	 ของ	ธปท.	)	จ�านวน	38	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	7	คน)	เป็นจ�านวนเงิน	11,112,623.00	บาท
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การกำากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  

และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

 

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

โดยมีการทบทวนนโยบายฯ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	และจรรยาบรรณกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อเป็นกรอบ 

ในการปฏบิตัสิ�าหรบับคุลากรเป็นประจ�าทกุปี	โดยในปี	2560	นโยบายฯ	และจรรยาบรรณทางธรุกจิ	มกีารปรบัปรงุเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ 

ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	 (Corporate	 Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	 Companies:	 CGR)	 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(Corporate	Governance	

Code	for	Listed	Companies	2017:	CG	Code)	ของ	ก.ล.ต.	จรรยาบรรณของธนาคารพาณชิย์	(Banking	Industry	Code	of	Conduct	2016)	

ของสมาคมธนาคารไทย	รวมทั้งมีการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	ได้เปิดเผยนโยบายฯ	รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ	และจรรยาบรรณกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 

ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	(www.thanachart.co.th)	และในระบบอนิทราเนต็ของกลุม่ธนชาต	เพือ่เป็นการสือ่สารให้บคุลากรทกุระดบัของกลุม่ธนชาต 

สามารถเข้าไปศกึษารายละเอยีดได้อย่างทัว่ถงึ	โดยมจีดุมุง่หมายส�าคญัในการสือ่ความไปยงัพนกังานกลุม่ธนชาต	ผูถ้อืหุน้	ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ 

ถึงความยึดมั่นของคณะกรรมการในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ในปี	2560	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1.	 ปรับปรุงนโยบายฯ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคม 

	 	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	ของ	ก.ล.ต.

	 2.	 ก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ	ดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทฯ

	 3.	 จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายฯ	และจรรยาบรรณให้พนักงานใหม่ทุกระดับ

	 4.	 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต	 ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ	 และจรรยาบรรณดังกล่าว	 

	 	 และลงนามไม่กระท�าการใดทีเ่ป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธรุกจิทีข่ดัแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	ต่อกลุม่ธนชาต 

	 5.	 จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต	เพื่อพัฒนา	ทดสอบ	และวัดระดับความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัต ิ

	 	 ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	2	ครั้ง	ต่อปี

	 6.	 พัฒนา	CG	&	Anti-Corruption	E-learning	อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน	ทันสมัย	 เข้าใจง่าย	และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต	 

	 	 เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

	 7.	 จัดหลักสูตรการบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้า	 บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ	 รับทราบ	 “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 

	 	 จรรยาบรรณพนักงาน”	ของกลุ่มธนชาต	เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายฯ	และจรรยาบรรณดังกล่าว

	 8.	 จดักจิกรรม	Format	จติ	Delete	อารมณ์	ในโครงการพฒันาธรรมาภบิาล	(CG	&	Anti-Corruption)	เพือ่การพฒันาและสร้างจติส�านกึ 

	 	 ของบุคลากรทุกระดับ	 ให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้กรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

	 	 กลุ่มธนชาต

	 นอกจากนี	้กลุม่ธนชาตสนบัสนนุการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีรวมถงึการเสรมิสร้างจติส�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม	(CG	&	CSR	Project) 

ทั้งในเชิงนโยบายและการด�าเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 โดยมุ่งหมาย 

ให้เกิดการเรียนรู้หลักการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 ผ่านสื่อภายในองค์กรหลากหลายช่องทางภายใต้ โครงการ	 

“ธนชาต	ท�าได้	ธรรมด…ีCG	รเิริม่	เตมิธรรม”	เพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจในนโยบายฯ	และจรรยาบรรณ	พนกังานปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของคณุธรรม	

จริยธรรม	และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ	ด้วยรูปแบบการน�าเสนอที่เข้าถึงง่าย	ได้แก่	VTR	หนังสั้น	โดยการประสานงานกับส�านักงาน	ป.ป.ช.	

และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	(ประเทศไทย)	ในเรื่องสื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต	รายการธรรมสวัสด	ีและกลุ่มธนชาตยังคง

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการจดักจิกรรมโครงการปฏบิตัธิรรมทัง้กรงุเทพฯ	ปรมิณฑล	และภมูภิาค	เพือ่ให้พนกังานมแีนวทางในการบรหิารจติใจ
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ตนเองในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน	 ส�าหรับกิจกรรมเพื่อสังคม	 

กลุม่ธนชาตได้เป็นทีป่รกึษา	วทิยากรเผยแพร่หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

จัดกิจกรรม	“สร้างจิตส�านึก...ปลูกสติ...สร้างความดี”	ให้กับคู่ค้าและ

หน่วยงานภายนอก

	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ให้เป็นรปูธรรมสูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กร	โดยเฉพาะมุง่เน้นการพฒันา 

บุคลากรและเผยแพร่สู่สังคม	 เพื่อการรับรู้ว่า	 กลุ่มธนชาต คือ 

“องค์กรคุณธรรม...โปร่งใส...ไร้คอร์รัปชั่น”

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้	และการส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ	 โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	 เช่น	 

การมส่ีวนแบ่งก�าไรของกจิการในรปูของเงนิปันผล	การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ 

การเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นอสิระ	และการได้รบัข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ	อย่างเพยีงพอ 

โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทนัเวลา	ผ่านระบบของ	ตลท.	และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	ทีผู่ถ้อืหุน้ทกุคน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ 

พืน้ฐานเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชมุ	และมนีโยบายในการส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 โดยได้ก�าหนดนโยบายการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธ ิ

และความเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชมุ	การลงมต	ิการเสนอวาระ 

การเสนอชื่อบุคคล	 ความครบถ้วนเพียงพอของหนังสือบอกกล่าว 

เชญิประชมุและการเปิดเผยข้อมลู	ตลอดจนสถานทีจ่ดัประชมุ	วนัและ 

เวลาที่จัดประชุมไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมให้เป็นไปตาม

นโยบายดังกล่าว	และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง	

ทั้ง	ก.ล.ต.	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	และสมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย	 จัดท�าและเปิดเผยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน

ด�าเนินการ

 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท�าการ

ประเมนิการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ได้ท�าการ

ประเมนิการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และให้คะแนนเตม็ 

100 คะแนน เป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2553 - 2560)

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น	 ประจ�าปี	 2560	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 

วนัที	่5	เมษายน	2560	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

โดยมีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัฯ	ได้มกีารเผยแพร่หนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ซึ่งได้ระบุวัน	 เวลา	 สถานที่

ประชุม	และวาระการประชุม	โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบการ

พิจารณาในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน	 เพียงพอต่อการตัดสินใจของ 

ผูถ้อืหุน้	โดยเปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชมุผ่านหลายช่องทาง	ดงันี้

ระบบข่าว	ตลท.	 •	เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ 

	 บริษัทฯ	 เรื่องการเรียกประชุมสามัญ 

	 ผู ้ ถือหุ ้นประจ� าป ี 	 2560	 ที่แสดง 

	 ก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ 

	 การประชมุ	ซึง่รวมถงึการจ่ายเงนิปันผล	 

	 โดยเผยแพร่เมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2560

	 •	แจ้งการเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญ 

	 ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดย 

	 เผยแพร่ข่าวเมือ่วนัที	่28	กมุภาพนัธ์	2560

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ

ประชุม	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 30	 วัน	

โดยเผยแพร่เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2560	

ซึง่มข้ีอมลูเหมอืนกบัข้อมลูในเอกสารทีส่่ง

ทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น	 โดยมีข้อมูล 

ในเรื่อง	 1)	 วัน	 เวลา	 สถานที่ประชุม	 

2)	 วาระในการประชุมพร้อมค�าชี้แจง 

และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ในหนังสือ

เชญิประชมุ	3)	ค�าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ

	 การลงทะเบียน	 การแสดงเอกสารการ

เข้าประชุม	กฎเกณฑ์ในการประชุม	และ		

4)	 ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ	 รวมทั้ง

หนงัสอืมอบฉนัทะ	นอกจากนี	้ได้เผยแพร่

รายงานประจ�าปีล่วงหน้าก่อนวนัประชมุด้วย

จัดส่งทางไปรษณีย์	 จดัส่งหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้	เอกสารประกอบการประชมุ	และ

รายงานประจ�าปี	 ในรูปแบบ	 CD-ROM	 

ให ้แก ่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายล ่วงหน ้าก ่อน 

วันประชุม	 14	 วัน	 โดยจัดส่งเอกสาร

ทั้งหมดไปยังที่ท�าการไปรษณีย์	 เมื่อวันที	่

17	มีนาคม	2560
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ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์	 ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้น	 ในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน	 

3	วัน	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน

	 บริษัทฯ	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 สามารถ 

เสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติม	 รวมถึง 

การเสนอค�าถามและเรื่องอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการ 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ	เป็นเวลา	3	เดอืน	ตัง้แต่วนัที	่1	กนัยายน	2559 

ถึงวันที	่30	พฤศจิกายน	2559

	 2.	 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 

เป็นกรรมการ	 เป็นเวลา	 2	 เดือน	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	 2559	 

ถึงวันที	่31	ตุลาคม	2559

	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้แจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

ข่าวของ	 ตลท.	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 2559	 โดยข้อมูลที่เปิดเผย 

ในเวบ็ไซต์จดัให้มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่รองรบัการใช้สทิธิ

ของผู้ถือหุ้น	 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ	์ 

ขั้นตอน	 ช่องทางการเสนอเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ 

แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

	 บริษัทฯ	 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ตามแบบที่ 

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดประกาศก�าหนดที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 และระบุบาร์โค้ดเพื่อความ

สะดวกในการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ 

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได	้ และยังได้น�าหนังสือมอบฉันทะ

แบบ	ก.	และแบบ	ค.	เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ทั่วไปและผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์	 สามารถมอบฉันทะได้ตาม

จ�านวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัฯ	ได้เสนอชือ่กรรมการอิสระ	1	ท่าน	กรรมการทีไ่มเ่ป็น

ผูบ้รหิาร	1	ท่าน	และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	1	ท่าน	พร้อมกบัประวตัิ

และการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการแต่ละท่าน	ไว้ในหนงัสอืบอกกล่าว

เชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เพือ่ให้เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของ

ผู้ถือหุ้น

 วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 5 เมษายน 2560)

	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุม	ณ	 โรงแรม	รอยัล	ออคิด	 เชอราตัน	 

โฮเท็ล	แอนด์	ทาวเวอร์ส	ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงซอย	30	เดินทาง

ได้โดยสะดวกทัง้รถยนต์	รถประจ�าทาง	รถไฟฟ้าบทีเีอส	เรอืด่วนเจ้าพระยา	

หรือใช้บริการเรือของทางโรงแรม	 โดยได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวก

ต่าง	 ๆ	 ทั้งสถานที่จัดการประชุม	 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ	 มีการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และระบบบาร์โค้ดมาใช้ ในการลงทะเบียน

และลงมติ	 ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน	 และประมวลผล 

ได้อย่างถกูต้องแม่นย�า	พร้อมทัง้จดัพมิพ์บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ให้แก่ผู้ถือหุ้น	เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	

รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม	 2	 ชั่วโมง	 

โดยบริษัทฯ	 ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย	 1	 ราย	 เป็นอาสาสมัคร 

ในการเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให ้

เกดิการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม

ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม	 เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยัง 

ไม่ได้ลงมต	ิบรษิทัฯ	ไม่มกีารสลบัวาระการประชมุหรอืเพิม่วาระการประชมุ 

หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

	 มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,074	ราย

	 กรรมการบริษัทฯ	 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งประธาน 

กรรมการบรษิทัฯ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 โดยประธาน 

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ในการประชุมอย่างเต็มที่พร้อมมีการบันทึกข้อซักถาม	 และค�าชี้แจง

ไว้ ในรายงานการประชุม

	 ประธานในที่ประชุมได้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ 

ทีใ่ช้ในการประชมุ	ชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน	สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน 

ตามแต่ละประเภทของหุน้	และวธิกีารนบัคะแนนอย่างชดัเจน	ให้ผูถ้อืหุน้ 

ทราบในช่วงเปิดการประชุม	 พร้อมทั้งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยหนึ่งราย 

เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ

	 บริษัทฯ	 ใช้บัตรลงคะแนนส�าหรับทุกวาระ	 และในวาระ 

การเลอืกตัง้กรรมการได้เปิดให้มกีารเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

	 ในการประชุมมีการน�าเสนอข ้อมูลในรูปแบบวีดิทัศน ์ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม	 

โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ	 ตลท.	 ภายหลังจบการประชุม 

ในวันเดียวกัน	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในวันท�าการถัดไป

	 บริษัทฯ	 ได้จดบันทึกรายงานการประชุม	 โดยมีการบันทึก 

กรรมการบริษัทฯ	 ที่เข้าร่วมประชุม	 การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน	 

สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน	และวธิกีารแสดงผลคะแนนให้ทีป่ระชมุทราบ 

พร้อมบนัทกึข้อซกัถาม	และชีแ้จงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ	ว่ามี
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ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวนเท่าไร	และ

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน	และได้จัดส่งร่างรายงานการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2560	 ต่อ	 ตลท.	 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	โดยเปิดเผยเมื่อวันที่	

19	เมษายน	2560

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 คณะกรรมการได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สทิธไิด้อย่างเท่าเทยีมกนั	รวมทัง้มกีารเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 

ส่วนน้อย	 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

และ/หรือ	 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร	 และ

จัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 รองรับกรณีที่ 

ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามารถใช้สทิธไิด้ตามทีก่ล่าวในเรือ่ง 

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	 และผู ้บริหารสูงสุด 

ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน

	 	 	 •	 รายงานการถือหุ ้น	 รวมถึงการด�ารงต�าแหน่ง 

ในบริษัทต่าง	 ๆ	 ของตนเอง	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นรายไตรมาส	 ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 

และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง

	 	 	 •	 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	 ผู ้บริหารตั้งแต่ระดับผู ้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไปของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 	 •	 พนักงานและลูกจ้างที่บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม 

ว่าจ้างให้มาปฏบิตังิาน	(Outsource)	เฉพาะฝ่ายงานทีล่่วงรูส้ารสนเทศ

เกี่ยวกับงบการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 	 •	 ที่ปรึกษาที่ล ่วงรู ้สารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน 

และฐานะการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 5.	 กรณีพบมีการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน ์

ส่วนตน	 ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย	 ต้องได้รับการพิจารณาโทษจาก

คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย

 2.2 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 บริษัทฯ	ได้ ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	จงึมกีารก�าหนดเป็นนโยบาย	ประกาศ	และระเบยีบ	

เพื่อให้บริษัทฯ	มีการด�าเนินการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ	ได้แก่

	 	 1.	 มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	จรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	จรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	

และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์	 มีการก�าหนดหลักการเพื่อไม่ให้

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูท้ีเ่กีย่วข้องมุง่แสวงหาผลประโยชน์

ของตนเองและกลุ่มบุคคล

	 	 2.	 มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธนชาต	มกีาร

ก�าหนดนโยบายการท�าธรุกรรมของบรษิทัฯ	การท�าธรุกรรมระหว่างกนั

ภายในกลุ่มธนชาต		และการท�าธุรกรรมของบริษัทในกลุ่มธนชาต	กับ		

1)	กรรมการ	หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว		2)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	

รวมถึงในนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต 

มีการก�าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างกันในกลุ ่มธนชาต	 

การใช้บริการจากผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 ผู ้มีอ�านาจในการ

จัดการของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

โดยหลักการ	คือ

	 	 	 •	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรม 

กับบุคคลดังกล่าว

	 	 	 •	 ก�าหนดขัน้ตอนการขอความเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จากหน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัก่อนการน�าเสนอธรุกรรม

ต่อผู้มีอ�านาจอนุมัติ	เว้นแต่กรณีที่เป็นธุรกิจปกติที่มีการก�าหนดไว้
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	 	 	 •	 กรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการ	ทีม่ผีลประโยชน์

เกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม	 และไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

	 	 	 •	 มีการก�าหนดกรอบอ�านาจในการอนุมัติการท�า

ธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะ	 รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการ 

ตามนโยบายการท�าธุรกรรมที่ก�าหนดไว้ได	้หรือกรณีที่อาจเกิดปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรม	 ให้น�าเสนอข้อมูล

คณะกรรมการบรษิทัของผูท้�าธรุกรรมเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัแิละจดัส่ง 

เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	รับทราบ

	 	 	 •	 การพิจารณาหลักเกณฑ ์การมีผลประโยชน  ์

ที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ�ากัด	 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 กรณีมีข้อสงสัยให้หารือไปยังหน่วยงาน

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 และให้หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบ

และข้อบังคับมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ 

ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

	 	 	 •	 มกีารรายงานและเปิดเผยข้อมลูการท�าธรุกรรมตาม

หลักเกณฑ์ภายในที่ก�าหนด	 โดยมีการรายงานข้อมูลธุรกรรม	 เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ	รบัทราบปีละ	2	ครัง้	รวมถงึมกีารเปิดเผยข้อมลู

การท�าธรุกรรมต่อบคุคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ของทางการ	รวมถงึ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�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

	 	 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�าแหน่งในบริษทัต่าง	ๆ 	ของกรรมการ	และผู้บรหิาร	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	ได้แก	่

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า/เจ้าหนี้	 คู่แข่ง	 สังคมและ

สิ่งแวดล้อม	ชุมชนที่บริษัทฯ	ตั้งอยู	่รวมถึงภาครัฐ	ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 

และจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และเจ้าหน้าที ่

นักลงทุนสัมพันธ์	 มีการเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อสื่อสารให้กรรมการ	 

ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้ง

เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า 

สทิธดิงักล่าวได้รบัการเอาใจใส่ดแูลอยูต่ลอดเวลา	มกีารค�านงึถงึสทิธ ิ

ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญไม่ละเมิดสิทธิใด	 ๆ	 ของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและประกาศทางการทีก่�ากบัดแูลกจิการ	

มีการก�าหนดขั้นตอนการใช้บริการ	 การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างครบถ้วน	 และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ	

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 ใช้สิทธิอย่างเต็มที	่

และที่ส�าคัญกลุ่มธนชาตยึดหลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 3.2 พนักงาน

	 	 กลุ่มธนชาตยึดมั่นในการดูแลพนักงานทั้งสวัสดิการด้าน 

ต่าง	ๆ 	ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน	รวมถงึปฏบิตัิ 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม	สนับสนุนให้พนักงานได้รับ

การอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง	 ตลอดจนการแสดงความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลที่ชัดเจน	 โดยประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากตัวชี้วัด	 (KPIs)	 สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่มอบหมาย	 และจ่าย

ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมตามผลงาน	 ในอัตราที่สามารถแข่งขัน 

ได้กับธุรกิจในระดับเดียวกัน

 3.3 ลูกค้า

	 	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการทางวิชาชีพที่ด ี

มคีณุภาพ	รกัษาความลบัของลกูค้า	มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารทีเ่ป็นธรรม 

พร้อมน�าเสนอข้อมลูผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างครบถ้วน	และเพยีงพอ 

ให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ

 3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี้

	 	 ส�าหรับคู่ค้า	 กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติงานในการจัดซื้อ	 จัดจ้างที่ชัดเจน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

โดยมีระเบียบอ�านาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพสัด	ุและการเช่าอย่าง

ละเอียดและรัดกุม	 รวมถึงก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	 กับพนักงาน	 รวมถึงคู่สมรส	 ญาติ	 

และคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 และไม่ให้บุคคลที่มี

ส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ	จัดจ้าง	

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อน

	 	 ส�าหรับเจ้าหนี้	 จะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	 

อย่างครบถ้วนเพยีงพอ	ในระยะเวลาอนัควร	โดยเปิดเผยผ่านช่องทาง 

ที่ก�าหนด	ภายในเวลาที่เหมาะสม	ซึ่งเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบได้

	 	 นอกจากนี้	 ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ได้ ให้ไว้ต่อคู ่ค้า/เจ้าหนี้	 ไม่เอารัดเอาเปรียบ	 โดยอยู ่ 

ภายใต้เงื่อนไข	 ข้อตกลงร่วมกัน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก�าหนด 

ทางกฎหมาย	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันในระยะยาว

 3.5 คู่แข่ง

	 	 ด�าเนนิธรุกจิและแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัด้วยความโปร่งใสภายใต้ 

กฎกตกิา	โดยไม่แข่งขนัจนท�าให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อธรุกจิโดยรวม 

 3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 กลุ ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต ่อสังคม	 

การด�าเนนิธรุกจิจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั	

อกีทัง้	จะต้องท�าให้เกดิผลดต่ีอสงัคมและภาครฐั	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	

วัฒนธรรม	 ประเพณี	 และสภาพแวดล้อม	 โดยมีผู้บริหารระดับสูง 

ขององค์กรเป็นผู้น�าในการผลักดันอย่างจริงจัง

 3.7 ภาครัฐ

	 	 ด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 

และระเบียบข้อบังคับของทางการ	 และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามนโยบายของภาครัฐ	 ไม่มีส่วนร่วมหรือด�าเนินธุรกิจกับองค์กร	 

หรือบุคคลที่กระท�าผิดต่อกฎหมาย	และที่ส�าคัญจะไม่ด�าเนินการใด	ๆ 	

ที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นในภาครัฐทุกกรณี

 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 กลุ่มธนชาตได้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน	 เพื่อให ้

สามารถรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า	 บุคคล

ภายนอก	 และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อน�า

ความคดิเหน็ด้านต่าง	ๆ 	มาพฒันาองค์กร	โดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น

เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	เจ้าหน้าทีก่ารตลาด	ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์กลุม่ธนชาต

(Thanachart	Contact	Center	1770)	เป็นต้น	บริษัทฯ	มีประกาศ	

ระเบียบ	ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่าง

ชัดเจน	โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะติดตามข้อร้องเรียน	พร้อมแจ้ง

กลบัไปยงัลกูค้าหรอืผูร้้องเรยีนทกุราย	และน�าข้อร้องเรยีนมาปรบัปรงุ

การให้บริการของกลุ่มธนชาต	 ให้ตอบสนองความต้องการและท�าให้

ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป

	 	 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	 พร ้อมทั้งจัดให ้มีรายงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 

ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู ่กับรายงานของผู ้สอบบัญชี	 

ตลอดจนการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้

บริการ	เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 บรษิทัฯ	 มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหต ุ

ประกอบงบการเงินของบริษัทฯ	 และได้เปิดเผยการวิเคราะห์และ 
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รายงานประจำาปี 2560

ค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	(Management	Discussion	&	Analysis:	

MD&A)	 ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจ�าปี 

โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงินประจ�างวดครึ่งปีแรก	 สิ้นสุด	 

ณ	วนัที	่30	มถินุายน	2546	เป็นต้นมา	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยงัมกีารเปิดเผย 

สารสนเทศเหตุการณ์ส�าคัญหรือการท�าธุรกรรมที่เข้าข่ายให้ต้อง 

เปิดเผยสารสนเทศ	อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	และปฏิบัติตามเกณฑ์ 

ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ	 ประกาศก�าหนดอย่าง

เคร่งครัด

	 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	ครบถ้วน	เท่าเทียมกัน	

โปร่งใส	และทนัการณ์	รวมทัง้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบต่าง	ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อเสนอแนะของ

แนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีจ่ดัท�าโดย	ตลท.	และสมาคมส่งเสรมิ 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 ตลท.

	 	 -	 การวิ เคราะห ์และค�าอธิบายของฝ ่ายจัดการ	 

	 	 	 (Management	Discussion	&	Analysis:	MD&A)	 

	 	 	 เปิดเผยรายไตรมาส

	 	 -	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-1)	 

	 	 	 และรายงานประจ�าป	ี(Annual	Report)

	 	 -	 งบการเงินของบริษัทฯ	(รายไตรมาส)	

	 	 -	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 มติที่ประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้น	และข่าวสารสนเทศต่าง	ๆ

	 2.	 ก.ล.ต.	 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์	ฯลฯ)

	 3.	 กรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	(ข้อมลูบรษิทัฯ)

	 4.	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 5.	 สือ่มวลชน	สือ่สิง่พมิพ์ต่าง	ๆ 	และสือ่อืน่	ๆ 	(ผลการด�าเนนิการ 

รายไตรมาส	ค�าชี้แจงกรณีเหตุการณ์ส�าคัญและอื่น	ๆ)

	 6.	 การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	Meeting)	

(รายไตรมาส)

	 7.	 การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	 (Company	 Visit/ 

One-on-One	Meeting)

	 8.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	(Roadshow/Conference)

	 9.	 การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

	 กิจกรรมในรอบป	ี2560	ที่ผ่านมา	เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ	 รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่ 

ผู ้เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง	 ๆ	 ทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	 

(One-on-One	 Meeting)	 การประชุมทางโทรศัพท์	 (Conference	

Call)	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	 Meeting)	 

การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน	(Conference)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 ที่ เกี่ยวกับธุรกิจหลัก 

ทีด่�าเนนิการอยู	่รวมทัง้ทีเ่กีย่วข้องทัง้ด้านการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิาร 

จัดการ	และอื่น	 ๆ	อันท�าให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ 

ได้เป็นอย่างด	ีซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ	และไม่จ�ากดัเรือ่งเพศ	

โดยได้ก�าหนดชัดเจนไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วย	

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	

โดยมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ	3	คน	

ซึ่งต่างมีความรู้	ความสามารถที่หลากหลาย	ทั้งความรู้ความสามารถ

ในธรุกจิทีบ่รษิทัฯ	ด�าเนนิการอยูแ่ละทีเ่กีย่วข้อง	ท�าให้การปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยได้เปิดเผย 

นโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทีม่คีวามหลากหลาย	รวมถงึจ�านวนปีการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

แต่ละคนไว้ ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว

	 บริษัทฯ	ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ ์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 

ที่	 ทจ.	39/2559	 เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

หุ้นที่ออกใหม่	ลงวันที่	30	กันยายน	2559	ประกาศ	ธปท.	ที่	สนส.	

13/2552	เรือ่ง	ธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ	ลงวนัที	่9	กรกฎาคม	

2552	และประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	8/2560	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การก�ากบั

ดแูลความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	ลงวนัที	่27	เมษายน	2560

 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 ใช้วิธีจับฉลาก	ส่วนในปีต่อ	ๆ	ไปให้กรรมการ
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ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต�าแหน่ง	 หากในคราวใด 

มีกรรมการหลายคนอยู่ในต�าแหน่งมานานเท่า	 ๆ	 กันเป็นจ�านวน

มากกว ่าจ�านวนกรรมการที่ต ้องพ ้นจากต�าแหน ่งในคราวนั้น	 

ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก	 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

ของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตัง้	

ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็น

ข้าราชการ	หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ	ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือ 

โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา	มารดา	คูส่มรส 

พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่	ผูบ้รหิาร 

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 ผู ้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�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	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษิทัฯ	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของ

ส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้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�านึงถึงผลประโยชน์ ใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน	หรือต�าแหน่งหน้าที่	และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใด	 รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ 

ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได ้จัดให ้มีการประชุมเฉพาะ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 อย่างน้อยปีละ	 

1	ครัง้	เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ได้หารอืพจิารณา

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุ	และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ

อย่างเป็นอิสระ	 โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร	

และมีการสรุปประเด็นจากการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาด�าเนินการตามความเหมาะสม	 

โดยในปี	2560	มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	ครั้ง
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 กรรมการที่มีส ่วนร่วมบริหารงาน	 หรือกรรมการที่เป ็น 

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.	39/2559	เรือ่ง	การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ 

ที่ออกใหม่	ลงวันที	่30	กันยายน	2559)

	 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 

เป็นรายกรณ	ีและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

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

ของสถาบันการเงิน	ลงวันที	่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	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้าง 

ของบริษัทฯ

	 2.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	นโยบายที่ส�าคัญ	แผนกลยุทธ	์

เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณ	และพิจารณาทบทวนในรอบปี

บัญชีที่ผ่านมา	 โดยการดูแลให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ในระยะยาว

	 3.	 ก�ากบัดแูลบรษิทัย่อยเพือ่รกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุ

ของบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาความเหมาะสม

และแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ	 หรือกรรมการผู้จัดการ 

ในธนาคารธนชาต	 ส่วนบริษัทย่อยอื่นที่บริษัทฯ	 ถือหุ ้นโดยตรง	 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็น

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทนั้น	 เว้นแต่เป็น

บริษัทขนาดเล็กที่เป็น	 Operating	 Arms	 ของบริษัทฯ	 ให้กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง

	 4.	 ก�ากับ	ดูแล	และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

เป็นไปตามกลยุทธ์	 วัตถุประสงค	์ เป้าหมาย	 ข้อบังคับ	 มติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 และมีความใส่ใจ 

ในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ	หรอืการด�าเนนิการต่าง	ๆ 	ของบรษิทัฯ

	 5.	 ดูแลด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม

ธรุกจิการเงนิธนชาต	ทีเ่หมาะสมกบัโครงสร้าง	ลกัษณะประกอบธรุกจิ	 

และความเสี่ยง

	 6.	 ดแูลให้มกีระบวนการตรวจสอบ	ระบบการควบคมุภายใน	

การบริหารความเสี่ยง	 และการก�ากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ	

และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ

	 7.	 จดัให้มรีะบบการควบคมุด้านการด�าเนนิงาน	ด้านรายงาน

ทางการเงิน	 และด้านการปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	 และนโยบาย	 

โดยมีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว	และเปิดเผย

ไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 8.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจ�าปี	 และให้ความส�าคัญกับการ

ทบทวนระบบทีส่�าคญัต่อการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง

อย่างสม�่าเสมอหรืออย่างน้อยปีละครั้ง

	 9.	 ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มอย่าง

เป็นธรรม	 รับผิดชอบรายงานทางการเงิน	 และการเปิดเผยข้อมูล	 

อย่างถูกต้อง	โปร่งใส	และทันเวลา

	 10.	 จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน	 และแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญช	ี

ครอบคลุมเรื่องส�าคัญตามข้อพึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัท 

จดทะเบียน	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	

มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตาม
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มาตรฐานการบัญชี	 โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอ

	 11.	 แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ 	ตามทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เห็นสมควร

	 12.	 ก�าหนดขอบเขต	 หน้าที่	 และอ�านาจในการบริหารงาน 

ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 13.	 ประเมินผลการปฏิบัติงาน	พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน	

และเงื่อนไขการจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ตามที่คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลเสนอ

	 14.	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

	 15.	 พัฒนาความรู้	ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 16.	 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ	

โดยค�านึงถึงการสร้างคุณประโยชน์หรือผลกระทบต่อลูกค้าหรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 การแยกต�าแหน่ง

	 ประธานกรรมการไม ่เป ็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 

การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

	 เนื่องจากบริษัทฯ	เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	จึง

อยู่ในบังคับของประกาศ	ธปท.	ที่	สนส.	13/2552	เรื่อง	ธรรมาภิบาล 

ของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2552	 โดยกรรมการ	 

ผู้จัดการ	 และผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทฯ	 สามารถเป็น 

ประธานกรรมการ	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หรือกรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นรวมกันไม่เกิน	 

3	กลุม่ธรุกจิ	นอกจากนี	้ยงัได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่ขีองบรษิทัฯ	ห้ามกรรมการบรษิทัฯ	ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั

จดทะเบียนอื่นเกิน	5	บริษัท	ดังนี้

	 •	 กรณีบริษัทในกลุ่ม

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาความเหมาะสม

และแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ	 หรือกรรมการผู้จัดการ 

ในธนาคารธนชาต	ส่วนบรษิทัย่อยอืน่ทีบ่รษิทัฯ	ถอืหุน้โดยตรง	มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ	 ผูบ้รหิาร 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทนั้น	 เว้นแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น	

Operating	Arms	ของบรษิทัฯ	ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้

	 •	 กรณีบริษัทอื่น

	 	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	

จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	 (ยกเว้นบริษัทที่เป็น

ธรุกจิครอบครวั)	จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	 

ก่อนด�ารงต�าแหน่ง	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะพจิารณาถงึประเภท

ของต�าแหน่งกรรมการและจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้

	 	 ทัง้นี	้การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่	ๆ 	ทกุบรษิทั	ต้องไม่ขดั 

กับข้อก�าหนด	หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับอื่นที่เกี่ยวข้อง	และ

ต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบภายใน	7	วัน	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

หรือวันที่ด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให ้มีคณะกรรมการชุดย ่อย 

เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดหน้าที ่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีกรรมการบริหาร	จ�านวน	3	คน	 

มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการบริหาร

	 	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 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
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	 7.	 บริหารจัดการการด�าเนินงานภายในองค์กร	เช่น	การจัด

โครงสร้างองค์กร	การบรหิารงานบคุคล	การจดัการงานธรุการ	เป็นต้น

	 8.	 มอบหมายหน้าที่หรือมอบอ�านาจช่วงเกี่ยวกบัการบริหาร

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

	 	 นางสาวศิรินทร	พญาพรหม	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 รายงานทางการเงิน

	 	 •	 สอบทานรายงานทางการเงิน	 และเปิดเผยข้อมูล 

ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 รวมถึงประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ

	 	 •	 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงาน

ทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ	 รวมถึงรายการที่มีความซับซ้อนหรือ 

ผิดปกติ	และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน

 

	 2.	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

	 	 •	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการควบคุมภายใน	 รวมถึง 

การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และมาตรการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ เพียงพอ	 รวมถึงแนวทางการสื่อสาร 

ความส�าคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ทั่วทั้งบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การควบคุมภายในที่ผู ้ตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชีเสนอนั้น	 

ฝ่ายบริหารได้น�าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

	 	 •	 สอบทานความเพียงพอของการก�ากับดูแลนโยบาย	

และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 3.	 การตรวจสอบภายใน

	 	 •	 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	

แผนงานประจ�าปี	 ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

	 	 •	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ	และข้อเสนอแนะ 

ของผู ้ตรวจสอบภายใน	 รวมทั้ งติดตามผลการด� า เนินการ 

ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 	 •	 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	 เรื่องที่ปฏิบัติ 

ไม่ถกูต้องตามกฎหมาย	การทจุรติ	การคอร์รปัชัน่	และเรือ่งทีม่ผีลกระทบ 

ต่องบการเงินหรือสถานะหรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	 อย่างร้ายแรง	

ให้รายงานให้ทราบอย่างละเอียด

	 5.	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 •	 สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 จรรยาบรรณ	 

แนวนโยบายหลัก	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 พิจารณาข้อกฎหมาย	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง	และมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับดูแลการ 

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ	 และหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ	 

รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 6.	 ผู้สอบบัญชี

	 	 •	 พจิารณาคณุสมบตั	ิความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิาน 

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ 

แต่งตั้งผู ้สอบบัญชี	 และการก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 •	 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี	 โดยไม่มี 

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 7.	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

	 	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจมี 
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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	ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 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�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และหากมี

การเปลี่ยนแปลงให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบ

	 	 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ	 และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบทุกปี

	 	 •	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 

มอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา

และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	ตั้งแต่ปี	2545	โดยได้รวมทั้ง 

2	 คณะเป็น	 “คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน”	 

เมื่อวนัที่	28	เมษายน	2557	และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	

ครัง้ที	่8/2560	เมือ่วนัที	่21	สงิหาคม	2560	ได้มมีตเิพิม่บทบาทหน้าที่

ด้านบรรษัทภิบาล	และเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ในคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ

เป็น	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล”	 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	สอดคล้อง	และเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ	 และเป็นไปตามเกณฑ์ที่	 ธปท.	 ตลอดจนถึงเกณฑ์

ทางการก�าหนด	 โดย	 ณ	 ปัจจุบันมีกรรมการ	 3	 คน	 ประกอบด้วย	

กรรมการอิสระ	2	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	ดังนี้

	 1.	 นายธีรพจน์	วัชราภัย	

	 	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	

	 	 และบรรษัทภิบาล

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	

	 	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 3.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 

	 	 และบรรษัทภิบาล

 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ

สรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 1.	 พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

และผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 2.	 พจิารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบ

โดยรวมของบริษัทฯ	 เพื่อให้ได้ โครงสร้างที่เหมาะสม	 ตลอดจน

บุคลากรที่ต้องการสรรหา	โดยสรรหาบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ

เหมาะสมกบักจิการของบรษิทัฯ	เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	

พจิารณาแต่งตัง้	หรอืน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้แล้ว

แต่กรณี

	 3.	 สรรหาจากบุคลากร	ดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 สรรหาจากบคุลากรภายในของบรษิทัฯ	โดยคดัเลอืก

ผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	และมีทักษะที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง	โดย

	 	 	 3.1.1	 เลื่อนต�าแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู	้

ความสามารถ	และมีประสบการณ์ตรง	เหมาะสมกับต�าแหน่งงานนั้น

	 	 	 3.1.2	 โยกย้ายบคุลากรภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ

ธนชาตที่มีศักยภาพสูง	สามารถเรียนรู้สิ่งใหม	่ๆ	และปรับตัวได้อย่าง

รวดเร็ว	เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำาปี 2560

	 	 3.2	 สรรหาจากบุคลากรภายนอก	 โดยเน้นบุคลากร

จากภาคสถาบันการเงิน	 หรือที่ เกี่ ยวกับธุ รกิจทางการเงิน 

ที่มีประสบการณ์ตรง	เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน

	 4.	 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 

โดยพิจารณาจาก

	 	 4.1	 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	และเกณฑ์

ที่ทางการก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

	 	 4.2	 มีความรู ้ 	 ความสามารถที่ เหมาะสม	 และมี

ประสบการณ์ตรงกับความต้องการ	พันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	

ในต�าแหน่งนั้น	ๆ

	 	 4.3	 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 หรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ

	 	 4.4	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต

	 	 4.5	 สามารถอทุศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม

	 5.	 ด�าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ

เกณฑ์คณุสมบตัทิีก่�าหนดไว้	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุคลดงักล่าว	มคีวามยนิดี 

จะมารับต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

	 6.	 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน	

เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วน	หรือคนใด

ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ	 รวมทั้งพิจารณาว่าจ�าเป็น

ต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่	 หากมีกรรมการอิสระไม่ครบ

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 7.	 จัดให้มีการพิจารณาประเมินการท�างานของกรรมการ 

และผู้มีอ�านาจในการจัดการเป็นประจ�าทุกปี

	 ทั้งนี้	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยการเสนอของ 

คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 

ได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบความรู้	 ความสามารถด้านต่าง	 ๆ	 

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ควรมี	 (Board	 Skill	 Matrix)	 เพื่อให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีความรู้	ความสามารถเหมาะสมในการก�ากับ

ดูแลธุรกิจ

	 นอกจากนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	ให้คณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ 

รายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และ

บรรษัทภิบาลก�าหนด

 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 1.	 พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	รวมถงึ 

ผลประโยชน์อืน่ของกรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการของบรษิทัฯ 

และบรษิทัในกลุม่ธนชาต	เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณา

	 2.	 ค ่าตอบแทนต ้องสอดคล ้องกับขอบเขต	 หน ้าที่	 

ความรับผิดชอบ	 และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด	 รักษา	 และ

จูงใจกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ	 รวมทั้งสอดคล้องกับ 

ผลการปฏิบัติงาน

	 3.	 กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน	ต้องมี 

ขั้นตอนที่โปร่งใส	 ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล	 และสามารถ 

ตรวจสอบได้

	 4.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	 ควรน�าปัจจัย 

ต่อไปนี้	มาพิจารณาประกอบโดย

	 	 4.1	 เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ

ใกล้เคียง

	 	 4.2	 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทฯ	 และ

ขอบเขต	หน้าที่	ความรับผิดชอบ	ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับ

ที่เพียงพอที่จะดึงดูด	รักษา	และจูงใจ	ตลอดจนสอดคล้องกับผลการ

ประเมินผลงานประจ�าปี

	 	 4.3	 การจ่ายผลตอบแทนอยูใ่นระดบัทีเ่ป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

	 	 4.4	 ต้องอยู ่ ในกรอบและหลักเกณฑ์ข ้อบังคับของ 

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแล	 มีความโปร่งใส	 ปฏิบัติตามหลัก 

ของบรรษัทภิบาล	และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 5.	 แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังกล ่าว	 

ต้องค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 

รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 

ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล

	 1.	 ทบทวนและเสนอการเปลีย่นแปลงนโยบายการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี	จรรยาบรรณ	กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติของกลุ่มธนชาต

	 2.	 ตดิตามการด�าเนนิการตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

จรรยาบรรณ	และแนวปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการของกลุม่ธนชาต

	 3.	 เสนอข้อพงึปฏบิตัทิีด่	ีหรอืข้อบงัคบัส�าหรบัคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 4.	 พจิารณาผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 

ที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก	 และน�าเสนอข้อเสนอแนะ 

แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

	 5.	 ส่งเสรมิการเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

	 6.	 ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของ 

บรษิทัฯ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาความยัง่ยนื

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2556	โดยในปี	2560	มีกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	จ�านวน	6	คน	ประกอบด้วย	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการอิสระ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และผู้บริหารที่ดูแล 

ทางด้านการบริหารความเสี่ยง	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 5.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 6.	 นายก�าธร	ตันติศิริวัฒน์	

	 	 กรรมการบรหิารความเสีย่ง	และเลขานกุารคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง

	 1.	 เสนอนโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	ทั้งหมด 

รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ ยงของกลุ ่ มธนชาตต ่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัต	ิ โดยต้องสร้างมาตรฐาน

ในการติดตาม	 ตรวจสอบให้แน ่ใจว ่านโยบายความเสี่ยงนั้น 

ได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

	 2.	 วางกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	โดยสามารถประเมนิตดิตาม 

และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 3.	 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

ของบริษัทฯ	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ก�าหนด

	 4.	 ก�าหนดมาตรการด�าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ	 ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	 และ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

	 5.	 ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอก	 อันอาจส่ง 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 เพื่อน�ามาใช ้

ในการเปลี่ยนนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ

	 6.	 ควบคมุ	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และดแูลให้บรษิทัในกลุม่ธนชาต 

ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก�าหนดไว้	 และ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ	์ธปท.	ก�าหนด

	 7.	 รายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 

อย่างสม�า่เสมอ	ในสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข	เพือ่ให้สอดคล้อง 

กับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มิได้ก�าหนดจ�านวนสูงสุดของกรรมการไว้	 เพียงแต่

ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

ว่าต้องไม่น้อยกว่า	5	คน	ทางบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 เพื่อท�าหน้าที่ในการคัดเลือก

และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ	 โดยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	มีขึ้นได้	2	กรณี	

คือ		1)	กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	 

จะต้องขอมตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และ	2)	กรณแีต่งตัง้กรรมการระหว่าง

วาระเนือ่งจากต�าแหน่งว่างลง	คณะกรรมการบรษิทัฯ	สามารถพจิารณา

ลงมติได้ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งแทน 

เว้นแต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	ในส่วนของ 

กรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	 ตลท.	 และ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

	 ในการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ	โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้นัน้ผูถ้อืหุน้ 

ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน	 และที่ผ่านมา

บริษัทฯ	ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 ทั้งนี้ 	 มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการ 

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 1	หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	เสียง

	 2.	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน

เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน 

รวมกันเป็นคณะ	 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

จะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู ้ถือหุ ้นต้องออกเสียง 

ด้วยคะแนนที่มีตามข้อ	 1.	 ทั้งหมด	 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด 

หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	 โดยทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกครั้ง 

จะให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 3.	 การออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก 

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร	 และ 

ในจ�านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร	 โดยให้

คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ	

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	มอบหมาย	และให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล 

จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู ้ที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสม	 

โดยเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย	3	คน	เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	 

เพื่อพิจารณาแต ่งตั้ งท�าหน ้าที่ เป ็นคณะกรรมการตรวจสอบ	 

โดยจะมีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ทางการก�าหนด	มีความเป็นอิสระ

ในการท�างานอย่างเต็มที่	 และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2560

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล 

จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู ้ที่ มีคุณสมบัติ เหมาะสม	 

โดยเป็นกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย	3	คน	 

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่

เป็นคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 

โดยมอี�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ตามแนวทางที่หน่วยงาน

ทางการก�าหนด

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	

เลขานุการบริษัท	 ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	

ตลอดจนถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	เข้าร่วม

อบรมและสมัมนาในหลกัสตูรต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรู้ ในด้าน

ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน้าทีข่องกรรมการบรษิทัฯ	กรรมการชดุย่อย	และผูบ้รหิารให้ดยีิง่ขึน้ 

โดยเลขานุการบริษัทจะมีการรวบรวมและแจ้งหลักสูตรต่าง	 ๆ	 

ที่จะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการและผู้บริหารได้พิจารณา

ล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ	ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 ตลท.	 ก.ล.ต.	 ตลอดจนถึงสถาบันอบรม 

ชัน้น�าอืน่	ๆ 	โดยในปี	2560	มกีรรมการเข้าสมัมนาหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง

กับกรรมการ	ดังนี้

	 นายสมเกียรต	ิศุขเทวา	

	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 •	 หลกัสตูร	Independent	Director	Forum	2560	“Updated	 

	 	 COSO	Enterprise	Risk	Management:	 Integrating	 

	 	 with	Strategy	and	Performance”

 

	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ตลท.

	 •	 สมัมนา	“IT	Future	for	Listed	Company”	ครัง้ที	่3/2560 

 

	 นอกจากนี	้กลุม่ธนชาตยงัมกีารจดัโครงการอบรมและสมัมนา

ให้ความรูด้้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของกลุม่ธนชาต	ตลอดจนถงึ

ความรู้ ในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่

กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง

	 บริษัทฯ	 จัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกป ี

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 

ได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน	ประเดน็ปัญหา	และอปุสรรคต่าง	ๆ 	ใน

ระหว่างปีทีผ่่านมา	รวมถงึเพือ่ให้การท�างานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และคณะกรรมการชดุย่อยเหมาะสมตามขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

และน�าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ ไข	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 เลขานุการบริษัทเป็น 

ผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

 

	 โดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	

และคณะกรรมการชุดย่อย	 ได้จัดท�าขึ้นตามแนวทางตัวอย่างแบบ

ประเมนิตนเองของ	ตลท.	หรอืหน่วยงานก�ากบัดแูลอืน่ทีม่กีารเผยแพร่ 

มาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคณะกรรมการแต่ละคณะ

ในทุกด้าน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งคณะ

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ทั้งคณะ	หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น	6	หัวข้อหลัก	ประกอบด้วย		

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 2)	 บทบาท	 หน้าที่	

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ		3)	การประชมุคณะกรรมการ		

4)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ	 5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ		 

6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	 โดยม ี

ระดบัคะแนนตัง้แต่	0	-	4	จากไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่	หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ 

ในเรื่องนั้นถึงเห็นด้วยอย่างมาก	 หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้น 

อย่างดีเยี่ยม	โดยในปี	2560	สรุปผลการประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที	่3.81	

หรือคิดเป็นร้อยละ	95.35

 การปร ะ เมิ นผลการปฏิบั ติ ง านของกรรมการบริษั ทฯ  

รายบุคคล

	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัฯ	รายบคุคล 

หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น	 3	 หัวข้อหลัก	 ประกอบด้วย	 

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 2)	 การประชุม 

คณะกรรมการ	 3)	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการ	โดยมรีะดบัคะแนนตัง้แต่	0	-	4	จากไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้นถึงเห็นด้วยอย่างมาก	 หรือมี 

การด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม	 โดยในปี	 2560	 สรุปผล 

การประเมิน	ค่าเฉลี่ยอยู่ที	่3.80	หรือคิดเป็นร้อยละ	94.91
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

	 ในปี	 2560	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการ

บริหาร	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยให้กรรมการ 

ในคณะกรรมการชดุย่อยท�าการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยพจิารณา

จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นภาพรวมของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ	

และให้เลขานกุารของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	และคณะกรรมการบริษัทฯ

 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่และ 

ผู้บริหารระดับสูง

	 มีการก�าหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

ทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต	ดังนี้

	 1.	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	จะเป็น

ผู้ก�าหนดวิธีการและหัวข้อในการประเมิน	 และให้กรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร	(รวมกรรมการอิสระ)	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช ่วยกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป	 (ไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่)	 คณะกรรมการ

สรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 จะเป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบัติงาน

 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการจัดเตรียมแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ	่และผู้มีอ�านาจในการจัดการ	

เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัทฯ

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

	 เมื่ อมี การ เปลี่ ยนแปลงกรรมการหรือผู ้ บริหารใหม ่	 

ส�านักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ

กรรมการใหม่	ดังนี้

	 1.	 ข้อมลูบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	

ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ

	 2.	 ก� าหนดการประชุ มของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ	 

คณะกรรมการชุดย่อย	 ตลอดจนวาระการประชุม	 ทั้งวาระประจ�า	 

และวาระพิเศษประจ�างวด

	 3.	 คู่มือคุณสมบัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร	

ประกอบด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน	 นโยบายที่ส�าคัญของกลุ่มธนชาต	

เช่น	นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	

นโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธนชาต	นโยบายการใช้บรกิาร

จากผู้ ให้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต	เป็นต้น	รวมทั้งแนบ	พ.ร.บ.	

และประกาศที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน้าที่และข้อพึงระวังตามกฎหมาย

 การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และค่าตอบแทนการสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เพือ่พจิารณา 

เสนอผูถ้อืหุน้ในวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชี 

ทัง้นี	้หากมกีรณทีีเ่หน็สมควรให้มกีารเลกิจ้างผูส้อบบญัช	ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560	

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส�านักงาน	

อีวาย	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 นางสาวรัตนา	จาละ	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734	และ/หรือ

	 2.	 นางสาวสมใจ	คุณปสุต	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4499	และ/หรือ

	 3.	 นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4951

	 โดยผู ้สอบบัญชีทั้ง	 3	 คน	 ที่เสนอมีรายชื่อปรากฏเป็น 

ผู ้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 และมีคุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์	ธปท.	ก�าหนด	ซึ่ง	ธปท.	ได้ ให้ความเห็นชอบแล้ว

	 ในรอบปี	 2560	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญช	ี

ส�านกังานอวีาย	ซึง่เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

โดยมี	นางสาวรัตนา	จาละ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

	 	 1.1	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	 จ�านวนเงิน	

900,000	บาท

	 	 1.2	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	 

16	บริษัท	เป็นจ�านวนรวม	18,930,000	บาท

 2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

	 	 ปี	 2560	 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	

จ�านวน	1,430,000	บาท	ได้แก่

	 	 2.1	 การตรวจสอบพเิศษและการตรวจสอบระบบการให้

บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 ตามที่	 ธปท.	 ก�าหนดของธนาคาร 

ธนชาตจ�านวน	380,000	บาท



114

รายงานประจำาปี 2560

	 	 2.2	 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารงเงิน

กองทนุตามระดบัความเสีย่งตามที	่คปภ.	ก�าหนด	ของธนชาตประกนัภยั 

จ�านวน	450,000	บาท

	 	 2.3	 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารง 

เงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่งตามที	่คปภ.	ก�าหนด	ของ	เอม็บเีค	ไลฟ์ 

จ�านวน	600,000	บาท

การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

	 กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า	 การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	รวมทั้งสร้าง

ความไม่เป็นธรรมทางธรุกจิ	จงึได้ร่วมมอืกบัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

ภายใต้	 “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทจุรติ	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	

Against	 Corruption:	 CAC)	 (“โครงการ	CAC”)	 ด้วยการเข้าร่วม 

ลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดังกล่าว	 และ 

ในปี	 2557	 กลุ่มธนชาตได้ด�าเนินการก�าหนด	 “นโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น”	 และมาตรการ	 ขั้นตอน	 กระบวนการปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัต	ิได้แก่

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 

ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดความหมาย 

ของค�าว่า	 คอร์รัปชั่นและรูปแบบการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน	 

มีสาระส�าคัญว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่เรียกร้อง	

ด�าเนินการ	หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรง	หรือ

ทางอ้อม	เพือ่ประโยชน์ต่อองค์กร	ตนเอง	ครอบครวั	เพือ่น	และคนรูจ้กั 

ด้วยการเป ็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต ้าน 

การคอร์รัปชั่น	 และให้ผู้บริหารของกลุ่มธนชาตมีหน้าที่ดูแลและ 

ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ	 รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ

มาตรการต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ	ข้อบงัคบั	

และข้อก�าหนดของกฎหมาย

	 2.	 ก�าหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่ง

ของค่านิยมหลักองค์กร	 (Core	 Values)	 หรือ	 C3SIP	 (ซีสามสิบ)	 

เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ	 โดยมี

สาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 •	 Customer	Focus	

	 	 	 :	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 	 •	 Collaboration	

	 	 	 :	 มีการท�างานเป็นทีม

	 	 •	 Commitment	

	 	 	 :	 ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

	 	 •	 Spirit	

	 	 	 :	 ทุ่มเทในการท�างาน

	 	 •	 Integrity	

	 	 	 :		ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	 และต่อต้านการ 

	 	 	 	 คอร์รัปชั่น

	 	 •	 Professional	

	 	 	 :	 มคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที่

	 3.	 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 

ในกลุ ่มธนชาต	 ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงและ 

การควบคุมด้วยตนเอง	 (Risk	 and	 Control	 Self-Assessment:	

RCSA)	 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าหรับการบริหารความเสี่ยง 

ด้านปฏบิตักิาร	โดยจะด�าเนนิการทบทวนความเสีย่งเป็นประจ�าทกุ	3	ปี 

และมกีารตดิตามความคบืหน้าของแผนปฏบิตักิารและการด�าเนนิการ 

ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน 

อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 4.	 ก�าหนดมาตรการต ่อต ้านการคอร ์รัปชั่น	 เพื่อให  ้

พนักงานของกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายใน

ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี	 พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

	 5.	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญักบัรปูแบบของการคอร์รปัชัน่ 

ทุกรูปแบบ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	“การให้และรับของขวัญ	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�าหนดให้มีช่องทางทีป่ลอดภยัส�าหรบั

บุคคลภายนอกและพนักงานภายในกลุ่มธนชาต	 ที่พบเห็นเหตุสงสัย 

ทีเ่ข้าข่ายการกระท�าทจุรติคอร์รปัชัน่	สามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 

ซึง่ข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูส่งให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	 โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ	 และน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่จะมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ตามล�าดบั	นอกจากนี	้กลุม่ธนชาตยงัมนีโยบายให้ความเป็นธรรมและ

ให้ความคุม้ครองต่อพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสหรอืปฏเิสธการคอร์รปัชัน่	

แม้การกระท�านั้นจะท�าให้องค์กรสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ	 รวมทั้ง 

จะชมเชยพนักงานที่แจ้งเบาะแสดังกล่าว



115

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 7.	 จัดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนลงนาม

ยอมรับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และมาตรการ 

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่	รวมทัง้ระเบยีบอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั

	 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	และอนิทราเนต็เป็นประจ�าทกุ	6	เดอืน	รวมทัง้ใช้

รปูแบบน�าเสนอทีเ่ข้าถงึง่าย	ได้แก่	VTR	หนงัสัน้	โดยการประสานงาน 

กับส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 ในเรื่อง 

สื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต	เป็นต้น

	 9.	 กลุ ่มธนชาตได ้ท�าการเผยแพร ่ผ ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ 

และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

โดยการงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่ม 

ธนชาต	 ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด	 ส�าหรับลูกค้า 

ได้ขอความร่วมมอืผ่านสือ่สิง่พมิพ์	เช่น	ใบแจ้งยอดหนี	้ใบเสรจ็รบัเงนิ	

ใบช�าระเงิน	ใบก�ากับภาษ	ีและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 10.	เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่

สอบทานให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น	โดยก�าหนดเป็นแผนงานประจ�าปี

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของกลุ่ม 

ธนชาตในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 กลุ ่มธนชาตจึงได้เผยแพร่

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 โดยในส่วนของบริษัทฯ	 

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ได้รับการ

รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ	CAC	และได้ด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กบัการป้องกนัการทจุรติและการคอร์รปัชัน่ตามทีน่โยบายได้ก�าหนดไว้ 

โดยด�าเนนิการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	มาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนปฏิบัติในการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานภาครัฐและภาค

เอกชน	 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	 การลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 การสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนา

1	 	 กลุ่มธนชาตได้รับการรับรองเป็นสมาชิก	รวมทั้งสิ้น	14	บริษัท

2	 	 จัดอบรมและบรรยายให้กับผู้บริหารของกลุ่มธนชาต	ในหัวข้อ	

	 	 “การพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย”

1

2
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ให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางปฏบิตัติามนโยบาย	มาตรการ	

และขั้นตอนการปฏิบัติที่ส�าคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ผ่านรปูแบบการอบรม	การประเมนิตนเอง	และการเผยแพร่สือ่ต่าง	ๆ  

ผ่านช่องทางสื่อสารของกลุ่มธนชาตอย่างต่อเนื่อง	 การเผยแพร่ 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อสื่อสารให้คู ่ค้าและตัวแทน 

ทางธุรกิจรับทราบ	 และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และอื่น	 ๆ	 เป็นประจ�าทุกป	ี การให้ค�าปรึกษา

และเป็นวิทยากรเรื่อง	“การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ	CAC	

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต”	 ให้กับหน่วยงานภายนอก	 ทั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์หลัก	 

เพือ่เสรมิสร้างจรยิธรรม	มาตรการปฏบิตัใินการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 

ทั่วทั้งองค์กร	 จึงก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัต ิ

ตามนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	รวมถงึ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส	

ปราศจากการคอร์รปัชัน่	และเพือ่สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยั

ในการใช้บริการกับกลุ่มธนชาตอย่างยั่งยืน

	 ต่อมาในปี	2560	กลุม่ธนชาตได้ยืน่ขอต่ออายกุารเป็นสมาชกิ

ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทจุรติ	จ�านวน	12	บรษิทั	และยืน่ขอการรบัรองเป็นสมาชกิโครงการ

ดังกล่าวของบริษัทที่จัดตั้งใหม่อีก	2	บริษัท	ได้แก่	ทีเอ็ม	โบรคเกอร์	

และ	เอม็ท	ีเซอร์วสิ	2016	รวมบรษิทัในกลุม่ธนชาตทีไ่ด้รบัการรบัรอง

เป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น	14	บริษัท

 

	 นอกจากทีไ่ด้ด�าเนนิการภายในองค์กรและการสือ่สารภายนอก

เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดตั้งแต่ปี	 2557	 แล้ว	 

ในปี	2560	มีกิจกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 จัดอบรมและบรรยายให้กับผู ้บริหารของกลุ่มธนชาต	

ในหัวข้อ	 “การพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

ประเทศไทย”	เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจในภาพรวม	

และสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของการสนบัสนนุให้ระบบงาน 

เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 

โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.	 บัณฑิต	 นิจถาวร	 กรรมการผู้อ�านวยการ	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เป็นวิทยากร

 

	 2.	 จัดโปรแกรมบรรยายหัวข้อ	 “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...

ต้านคอร์รัปชั่น”	 ให้กับบริษัทคู่ค้า	 บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ	 รับทราบ 

“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”	ของกลุ่มธนชาต	รู้และเข้าใจประโยชน์

ของการขอรับรองเป็นสมาชิก	 “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(CAC)”	เชญิชวนเข้าร่วมการเป็น

สมาชิกโครงการ	 CAC	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกระบวนการ

ขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ	CAC	จ�านวน	2	รุ่น	ดังนี้
3	-	6	 กลุ่มธนชาตจัดโปรแกรมบรรยาย	

	 	 หัวข้อ	“ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...ต้านคอร์รัปชั่น”	

	 	 ให้กับบริษัทคู่ค้า	บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ

3

5

6

4
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 รุ ่นที่	 1	 ธนชาตประกันภัยได้จัดอบรมหลักสูตร	 “Agent	 

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย”	 ให้กับคู ่ค ้าของธนชาตประกันภัย	 

เมื่อวันที	่20	ตุลาคม	2560

	 รุ ่นที่	 2	 จัดบรรยายให้กับกลุ ่มคู ่ค้าของธนาคารธนชาต	 

เพื่อตอกย�้าว่า	 กลุ ่มธนชาต	 คือ	 “องค์กรคุณธรรม...โปร่งใส... 

ไร้คอร์รัปชั่น”	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2560

   

	 3.	 เข้าร่วมงาน	“วนัต่อต้านคอร์รปัชัน่	2560”	ภายใต้แนวคดิ	

“รัฐบาลใหม่!	 คอร์รัปชั่นเก่า?”	 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	

(ประเทศไทย)	 ก�าหนดให้วันที	่ 6	 กันยายนของทุกป	ี เป็นวันต่อต้าน

คอร์รัปชั่น	และในวันที	่ 9	ธันวาคม	2560	 ได้แสดงเจตนารมณ์การ 

ต่อต้านทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	และภาคประชาสังคม 

เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	 ภายใต้แนวคิด	 “Zero	 

Tolerance	คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

  

7	-	8	 เข้าร่วม	“วันต่อต้านคอร์รัปชั่น	2560”

9	-	10	เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในงานวันต่อต้าน	

	 	 คอร์รัปชั่นสากล	ภายใต้แนวคิด	“Zero	Tolerance	

	 	 คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

7

9

10

8
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต

 กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเติมเต็มทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า 

สู่ความส�าเร็จ โดยมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก�าไร ภายใต้การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่มใน 3 ด้านหลัก คือ สังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environment) และธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ (Governance) เพื่อสร้างสรรค์ 

พัฒนาและเติมเต็ม ร่วมไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการก�าหนดแนวทางการแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ ่มธนชาตนั้น ได้มีการก�าหนดให้ด�าเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ  

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

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาตมากที่สุด

กระบวนการในการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต

 กลุ่มธนชาตได้น�า “หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560” ที่ ก.ล.ต. จัดท�าและเผยแพร่เป็นแนวทางหลัก 

มาใช้ ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียม 

ความพร้อมสู่การจัดท�ารายงานความยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องรายงาน ทั้งในระดับประเทศและสากล

 แม้ว่าการท�าธุรกิจของกลุ่มธนชาตซึ่งเป็นผู้ ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร จะไม่ได้ท�าธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม  

แต่กลุม่ธนชาตกย็ดึถอืเป็นหน้าทีใ่นการช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมด้านต่าง ๆ  รวมทัง้กลุม่ธนชาตมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาแนวทางการสร้างข้อผกูพนั 

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะพนักงานในองค์กรซึ่งมีความส�าคัญในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน 

ในการด�าเนนิธรุกจิ โดยผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาจนถงึปี 2560 กลุม่ธนชาตได้ด�าเนนิโครงการทีค่�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง ดงันี้

1. การดูแลพนักงาน

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มธนชาต

 • ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก�าหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน 

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนรับเข้าท�างาน

 • ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมโดยไม่เอือ้ประโยชน์หรอืลดิรอนสทิธขิองพนกังานอย่างไม่เป็นธรรม อนัมสีาเหตมุาจากเรือ่งเชือ้ชาต ิ

ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ ความพิการหรือทุพพลภาพ และมีนโยบายที่ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคุกคาม 

ทางเพศไว้อย่างชัดเจน

 • เพือ่สนบัสนนุผูพ้กิารให้มรีายได้และมคีณุค่าในตนเอง กลุม่ธนชาตจงึได้มกีารจ้างงานคนพกิารเข้าท�างานในต�าแหน่งงานทีเ่หมาะสม 

กับความรู้ความสามารถ โดยให้ได้รับโอกาสและผลตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานปกติ อีกทั้งในปี 2560 ธนาคารธนชาตได้ร่วมกับสมาคม 

ธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขับ ในการจ้างงานคนพิการ ด้วยรูปแบบการจ้างเหมาบริการคนพิการ 

ไปปฏิบัติงานที่สภากาชาดไทย และงานรณรงค์ความปลอดภัยกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

 • ส�าหรบัผูพ้กิารทีท่�างานกบักลุม่ธนชาตหรอืผูพ้กิารทีม่าตดิต่องานกบักลุม่ธนชาตได้จดัให้มกีารดแูลผูพ้กิารในเรือ่งอาคารและสถานที่ 

โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีที่จอดรถส�าหรับคนพิการ และทางลาดส�าหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น

 • มุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัย โดยมีกระบวนการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นข้อเท็จจริง 

รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากทุกด้านอย่างรอบคอบ มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณา เพื่อให้
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด และนอกจากนั้น

ยงัมกีระบวนการให้ผูถ้กูลงโทษทางวนิยัสามารถอทุธรณ์ผลการตดัสนิ 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของ

กลุ ่มธนชาตเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด  

ตลอดจนส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส สอดคล้องกับ 

หลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนนิงาน จงึได้มกีารจดัท�าระเบยีบข้อบงัคบั 

คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) เพื่อใช้ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามหลักความโปร่งใส และ

ปราศจากการทุจริต

 • ส่งเสริมแนวทางทวิภาคีในองค์กร เพื่อให้เกิดการ 

ปรึกษาหารือ รวมกลุ ่ม เสนอแนะ และเจรจา ระหว่างองค์กร  

กับผู้แทนพนักงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

คณะกรรมการลกูจ้าง สหภาพแรงงาน ฯลฯ เพือ่ให้มกีารน�าข้อเสนอแนะ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ไปปรบัใช้ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างพนกังาน

กับบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างของส่วนงานทรัพยากรบุคคล

กลางให้มีหน่วยงาน Business Partner ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล

พนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการ

ท�างาน

การดูแลสุขภาพ

 กลุ ่มธนชาตมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน 

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน คือ ก�าลังส�าคัญในการท�าให้

องค์กรมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสและเข้าถึง 

บริการด้านนี้ได้ดีที่สุด จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 

ของพนกังาน โดยการป้องกนัเพือ่สร้างความตระหนกัในเรือ่งสขุภาพ 

และการสนบัสนนุเพือ่ดแูลให้พนกังานมสีขุภาพทีด่ ีโดยมแีนวทาง ดงันี้ 

 • แนวทางการป้องกันด้านสุขภาพ โดยการให้ความรู ้

ด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษา

สุขภาพของตนเอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีเพื่อให้พนักงาน 

ได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง  

การตรวจคัดกรองโรคร้ายประเภทต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เพื่อลด 

ความเสี่ยงในการเจ็บป่วย รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่แพร่

ระบาด เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจแก่พนกังานว่าจะมสีขุภาพทีด่ ีไม่เจบ็ป่วย 

 • แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยดูแลพนักงาน 

ให้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้ ในกรณีเจ็บป่วย จัดให้ม ี

ห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

โดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงการจัดยาและเวชภัณฑ์

ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน 

ในการดูแลรักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อม 

ในการทำางาน

 กลุ ่มธนชาตตระหนักถึงการดูแลพนักงานทุกคนให ้มี 

ความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ที่เหมาะสม โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ด ี

ในการท�างานให้กับพนักงาน จึงได้ก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้พนักงานได้รับ

ความรู ้และตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  

การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย การจัดกิจกรรมเผยแพร่

ความรู ้ด้านความปลอดภัย การดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  

รวมถึงการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย บาดเจ็บให้ได้รับการรักษา

การพัฒนาบุคลากร

 กลุ ่มธนชาตมีความมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจและเติบโต 

อย่างยั่งยืน จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร 

ทุกระดับให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดในการพัฒนา

บุคลากรตาม Thanachart’s People Development Model 

70:20:10 อันประกอบไปด้วย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพัฒนา

จากประสบการณ์การท�างานจรงิ ร้อยละ 20 เป็นส่วนทีผู่บ้งัคบับญัชา 

มส่ีวนส�าคญัในการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา เช่น การสอนงาน (Coaching) 

เป็นต้น และอีกร้อยละ 10 เป็นการฝึกอบรมและการพัฒนา  

ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับผู ้อบรมและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์การอบรม โดยได้ท�าการสื่อสารไปยังผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับให้ทราบถึงแนวคิดดังกล่าวอยู่เสมอ

 แนวทางดำาเนินงานด้านฝึกอบรม

 ในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ได้มีการวางรากฐาน 

การพัฒนาอย่างเป็นล�าดับ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาพนักงานใหม่  

การฝ ึกอบรมและพัฒนาทักษะที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานตาม 

รายต�าแหน่งงาน การพัฒนาเพื่อยกระดับวิชาชีพที่ครอบคลุมทั้ง 

ความรู้ผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า กระบวนการท�างาน ระบบงาน

บนพืน้ฐานของการด�าเนนิงานตามกฎระเบยีบของทางการ และเป็นไป

ตามจรรยาบรรณของวชิาชพี เพือ่สร้างบคุลากรทีม่ศีกัยภาพพร้อมจะ

เติบโตต่อไปในองค์กร รวมทั้งรองรับการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2560 ได้ด�าเนินการต่าง ๆ ในการพัฒนา

บุคลากร ดังนี้

 1.	 การฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะทีส่�าคญัในการปฏบิตังิาน 

(Corporate Training) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการต่อยอด

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน ทั้งทักษะ 

ด้านการคิด (Thinking Skills) ทักษะด้านการบริหารจัดการคน  

(People Management) ทกัษะด้านการปฏบิตังิานและบรหิารจดัการงาน 
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(Performance Management) รวมถึงทักษะด้านการสื่อสาร  

(Communication Skills)

 2.	 ก า รฝ ึ ก อบรม เพื่ อพัฒนาศั ก ยภาพพนั ก ง าน  

ให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบและยกระดับ

มาตรฐานในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการทางการเงิน 

ที่ตรงกบัความต้องการและเหมาะสมกบัความเสีย่งที่ลูกค้ายอมรบัได้ 

(Customer Focus) โดยบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ตลอดจนอยู่ภายใต้เงื่อนไขและกฎระเบียบของทางการอย่างถูกต้อง

และโปร่งใส ประกอบด้วย

  2.1 การฝ ึกอบรมหลักสูตรความรู ้ด ้านผลิตภัณฑ์  

(Product Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ 

ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอด

เวลา สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  

ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

  2.2 การฝึกอบรมหลกัสตูร Branch Academy เพือ่สร้าง 

องค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้กับเจ้าหน้าที่สาขา 

ในทกุระดบั เพือ่ให้สามารถค้นหาความต้องการของลกูค้า ให้ค�าปรกึษา 

และน�าเสนอบริการทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

(Customer Solutions) บนมาตรฐานของความถูกต้อง รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ

  2.3 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของระบบงาน 

ต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการลูกค้า  

เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

และระบบสั่งซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและประกันชีวิต 

เป ็นต ้น รวมถึงให ้ความรู ้  ความเข ้าใจแก ่พนักงานในด ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

มีการอบรมและสัมมนาเรื่องแนวคิดและทักษะการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 

(Innovation) ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิด 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�างานที่ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างทันเวลา

  2.4 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ เช่น หลักสูตรผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ นายหน้า

ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) เป็นต้น

  2.5 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการ 

เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับผู ้บริหารและพนักงานทุกคน 

สามารถบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง 

อย่างแท้จรงิ โดยมกีารวดัผลการเรยีนรูภ้ายหลงัเสรจ็สิน้การอบรม เช่น 

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก ่อการร ้าย และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข ้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค ้า (Customer 

Due Diligence: CDD) หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (CG & Anti-Corruption)  

ซึ่งว่าด้วยเรื่องของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น โดยร่วมมือกับภาครัฐบาล เพื่อสร้างจริยธรรมและ

ความเป็นธรรมทางธรุกจิ อันส่งผลต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ

ของประเทศ

 3.	 การพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้น�า	 (Leadership)  

ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ

กลยุทธ์ขององค์กร กลุ่มธนชาตได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้าง  

(Enhance) เร่ง (Acelerate) และรักษา (Maintain) ศักยภาพ  

ความสามารถและสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารงาน และ 

ทรพัยากรบคุคลให้เกดิประสทิธภิาพ เช่น ทกัษะในการคดิและตดัสนิใจ 

(Thinking and Decision Making Skills) ทักษะการสื่อสาร 

(Crucial Conversation) และทักษะการเป็นผู้น�า (Leadership 

Transformation) รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู ้บริหารได้เข้าร่วม 

ในการอบรมและสมัมนากบัองค์กรระดบัมอือาชพีต่าง ๆ  เพือ่เป็นการ

เปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ

 4.	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้แบบผสมผสาน	 

(Learning	 Organization) ได้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้แบบ 

ผสมผสาน ผ่านการเรียนรู้ ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อใช้ ในการ

พัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

  4.1 การสอนงาน (Coaching) โดยผู ้บังคับบัญชา  

เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับ 

ผูท้ีไ่ด้รบัการสอนงาน ให้สามารถปฏบิตังิานจรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

  4.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ซึ่งพนักงานจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจน 

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให ้

ค�าเสนอแนะ เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละท�างานร่วมกนัอย่างสอดคล้อง

และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

  4.3 การเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ภายในกลุ่มธนชาต 

โดยมีการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการให้บริการ

ลูกค้า

  4.4 การเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  

ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในกลุ่มธนชาต ซึ่งในปี 2560  

ได้จัดเตรียมหลักสูตรที่อยู่ในระบบเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ 

ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา จ�านวนหลายหลักสูตร โดยมีการวัด

ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งด้วยการ

ทดสอบก่อนและหลังการอบรม
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  4.5 จัดให้มีแหล่งองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อพนักงาน ทั้งความรู้ 

และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยกระดับบริการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ความรู้ด้านกฎเกณฑ์

จากทางการ รวมทั้งคู่มือการท�างานกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน และองค์ความรู้ ในด้านการดูแลสุขภาพ 

กายและใจ การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ ในระบบที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 นอกเหนือจากองค์ประกอบข้างต้น ยังด�าเนินการสื่อสารเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ 

และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจากองค์กร โดยพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 

1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ค่านิยมหลัก โครงสร้างองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อมูลด้านสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้

พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มธนชาต สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน

และองค์กร อันเป็นรากฐานของการรักษาบุคลากรใหม่ให้อยู่กับองค์กรต่อไป

 ในการพฒันาบคุลากร ได้ด�าเนนิการผ่านทางช่องทางการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายรปูแบบ เช่น การเรยีนรูภ้ายในองค์กร (In-house Learning) 

การเรียนรู้กับสถาบันต่าง ๆ ภายนอกองค์กร (Public Learning) และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หลังจากที่

พนกังานได้รบัการฝึกอบรมตามแต่ละหลกัสตูรแล้ว จะจดัให้มกีารวดัผลการเรยีนรูภ้ายหลงัเสรจ็สิน้การอบรม เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้ทราบถงึ 

ศักยภาพของตนเองและน�าไปสู่การพัฒนาส�าหรับการท�างานในอนาคตได้

หลักสูตรที่จัดอบรม ปี 2560

ธนาคารธนชาตและบริษัทอื่นในกลุ่มธนชาต

หลักสูตร

 In-house Learning 170 107 786 245 35,895 3,911

 Public Learning 160 185 209 207 599 1,019

 E-learning 17 6 16 6 94,951 9,634

 

 รวม	 347	 298	 1,011	 458	 131,445	 14,564

ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต
บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

จำานวนหลักสูตร จำานวนรุ่น จำานวนครั้งที่พนักงานเข้าอบรม



122

รายงานประจำาปี 2560

สวัสดิการ

กลุ่มธนชาตมีสวัสดิการให้กับพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

สวัสดิการ

 เงินเดือน ✓ ✓ ✓

 ค่าล่วงเวลา ✓ ✓ ✓

 ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน ✓ ✓ ✓

 เงินช่วยเหลือเพื่อจัดการงานศพ ✓ ✓ ** X

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ✓ ✓ ** X

 ค่ารักษาพยาบาล ✓ ✓ ** X

 ค่าเช่าบ้าน ✓ ✓ ** X

 เงินกู้สวัสดิการพนักงาน ✓ ✓ ** X

 เบี้ยเสี่ยงภัย ✓ ✓ ✓

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ✓ ✓ ** X

 เครื่องแบบพนักงาน ✓ * ✓ * X

ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานประจำา

ประเภทพนักงาน

พนักงานสัญญาจ้าง

หมายเหต ุ 1) พนักงานประจ�า คือ พนักงานที่บรรจุเป็นพนักงานประจ�าของกลุ่มธนชาต

 2) พนักงานสัญญาจ้าง คือ พนักงานที่กลุ่มธนชาตท�าการว่าจ้างโดยมีก�าหนดระยะเวลาแน่นอน

 3) ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว หรือมีก�าหนดจ้าง ซึ่งระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี

 4) * เฉพาะต�าแหน่งที่ก�าหนด

 5) ** เฉพาะพนักงานบางต�าแหน่งที่ได้รับ

การสำารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร

กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี 

การท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Voice of Employee Survey: VOE) เพราะกลุ่มธนชาตตระหนักดีว่าองค์กรจะเจริญ 

รดุหน้าได้นัน้มรีากฐานมาจากพนกังานของเราทกุคน กลุม่ธนชาตจงึได้ให้ความส�าคญัต่อการรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของพนกังานทกุคน 

ที่มีต่อปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ  ในองค์กร เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน กระบวนการท�างาน ระบบงาน ผู้บังคับบัญชา ความสมดุล

ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน เป็นต้น ผ่านการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ 

สามารถมั่นใจได้ว่าความคิดเห็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งกลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพัน 

ของพนักงานให้สูงขึ้น มากกว่าหรือเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�าในตลาด

โดยในปี 2560 มพีนกังานทีต่อบแบบส�ารวจรวมทัง้สิน้คดิเป็นร้อยละ 98.88 ของพนกังานในกลุม่ธนชาตทัง้หมด ซึง่ได้ด�าเนนิการจดักลุม่

ความเห็น และจัดท�าแผนงานพัฒนาโดยด�าเนินการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพนักงาน

กลุ่มธนชาต มีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยการก�าหนดวิธีการและแบบประเมินเป็นมาตรฐาน

ของทกุหน่วยงาน ทีจ่ดักลุม่การประเมนิการปฏบิตังิานของทัง้รายบคุคล ทมีงาน และผูบ้รหิาร อย่างชดัเจน ทัง้นี ้ในการประเมนิทกุสาย/ฝ่ายงาน 

จะต้องก�าหนดเป้าหมายหลกัทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัตามแผนงานของแต่ละปี (Department KPIs) และก�าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน 

ของรายบุคคล (Individual KPIs) และทีมงาน (Team KPIs) ให้สอดคล้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละสาย/ฝ่ายงานที่ก�าหนด  

ซึ่งกระบวนการประเมินในลักษณะดังกล่าว จะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทั้งองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจหลัก

ที่วางไว้ โดยมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามผลการด�าเนินการอย่างเหมาะสม และมีฝ่ายงานกลางที่ดูแลการประเมินทั้งองค์กร

ให้อยู่ในแนวทางที่ก�าหนด
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ส�าหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไป โดยผลตอบแทน 

ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนัสประจ�าปี จะพิจารณาในรูปแบบและจ�านวนที่เหมาะสม อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานตามบทบาท

หน้าที่และเป้าหมายที่ก�าหนดของแต่ละสาย/ฝ่ายงาน และมีอัตราที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจในระดับเดียวกันได้

พนักงานประจำา จำาแนกตามระดับ

พนักงานชั่วคราว

 ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)
1
 ชาย 82 70 64

  หญิง 22 25 26

 

 รวม	 	 104	 95	 90

 ผู้บริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)
2
 ชาย 454 455 466

  หญิง 451 453 454

 รวม	 	 905	 908	 920

 พนักงาน (ตั้งแต่ O - SM)
3
 ชาย 4,577 4,595 4,750

  หญิง 8,299 8,390 8,375

 รวม	 	 12,876	 12,985	 13,125

	 รวมทั้งสิ้น	 	 13,885	 13,988	 14,135

 เพศชาย 69

 เพศหญิง 78

 

	 รวม	 147

เพศ

จำานวน (คน)

จำานวน (คน)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ปี 2560

ข้อมูลพนักงาน

จำานวนพนักงานกลุ่มธนชาตจำาแนกตามระดับ

หมายเหต ุ
1
 ตั้งแต่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโส ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
2
 ตั้งแต่ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ถึง ผู้อ�านวยการ

 
3
 ตั้งแต่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ ถึง ผู้จัดการอาวุโส
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พนักงานจำาแนกตามพื้นที่

ประเภทพนักงาน

กรณีของการลา

 ส�านักงานใหญ ่ ชาย 3,730 3,662 3,323

  หญิง 5,003 4,962 4,210

 

 รวม	 	 8,733	 8,624	 7,533

 สาขาในประเทศ ชาย 1,383 1,458 1,957

  หญิง 3,769 3,906 4,645

 รวม	 	 5,152	 5,364	 6,602

	 รวมทั้งสิ้น	 	 13,885	 13,988	 14,135

 พนักงานเข้าใหม ่ ชาย 423 510 725

  หญิง 979 1,293 1,769

 

 รวม	 	 1,402	 1,803	 2,494

 พนักงานพ้นสภาพ ชาย 803 664 940

  หญิง 1,471 1,305 1,666

 รวม	 	 2,274	 1,969	 2,606

 จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 8,772 8,868 8,855

 จ�านวนพนักงานที่ได้ ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 337 313 318

 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 320 313 293

 อัตราพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ร้อยละ) 95 100 92

 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

  และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน) 296 297 286

เพศ

เพศ

จำานวน (คน)

จำานวน (คน)

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2558

จำานวนพนักงานกลุ่มธนชาตจำาแนกตามพื้นที่

จำานวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ

จำานวนการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง)

หมายเหต ุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ

 ทั้งนี้ จ�านวนพนักงานที่เปิดเผยในรายงานส่วนนี้ เฉพาะปี 2560 รวม 1) ราชธานีลิสซิ่ง 2) รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส   

3) เอ็มบีเค ไลฟ์ 4) ทีเอ็ม โบรคเกอร์ และ 5) เอ็มที เซอร์วิส 2016
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2. การดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กลุม่ธนชาตตระหนกัถงึความส�าคญัของการรกัษาสิง่แวดล้อม 

โดยได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการด้านอนุรักษ ์พลังงานเพื่อเป ็นคณะท�างานที่น�า

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อน�ามาใช้งานและบริหาร

จัดการด้านพลังงานในอาคารต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต ให้มีการใช้งาน

อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  

ให้ความส�าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน น�ามาตรฐาน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์พลังงาน 

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับสูงของกลุ ่มธนชาต  

มีความมุ ่งมั่นให้ด�าเนินการด้านการจัดการพลังงาน มุ ่งเน้นให ้

ทุกหน่วยงานภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการด�าเนินการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กร และตัวบุคลากรเอง พร้อมส่งเสริม 

ให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น จัดให้มีการศึกษา 

ดูงานในองค์กรที่ประสบความส�าเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการใช้งานอาคารของกลุม่ธนชาต

ฝึกอบรมปลูกจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

มีการจัดตั้งกลุ่มพลังมดเพื่อน�าตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน 

ท�ากจิกรรมด้านการอนรุกัษ์พลงังานภายในอาคารต่าง ๆ  ของกลุม่ธนชาต 

อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพิ่มความรู้และปลูกจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดยการจัดกิจกรรม Energy Day ภายใต้ โครงการที่ชื่อว่า  

“ใช้ของเดมิ เพิม่คณุค่า” เพือ่ช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อมและลดโลกร้อน 

ซึง่ภายในงานมกีารเผยแพร่องค์ความรูด้้านการอนรุกัษ์พลงังานให้กบั

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความตระหนัก

ในการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมตอบค�าถามการอนุรักษ์พลังงาน แนะน�า

อปุกรณ์ประหยดัพลงังาน พร้อมทัง้กจิกรรมสอยดาว โดยรายได้ทัง้หมด

สมทบทนุโครงการ Paper Ranger จติอาสาสมดุเพือ่น้อง และโครงการ

ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ และของมือสอง 

ที่บริจาคให้ร้านปันกัน (ตั้งกล่องที่อาคารส�านักงานของกลุ่มธนชาต) 

รวมจ�านวน 4,036 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 167,310 บาท ได้ท�าการ

แบ่งเป็นทนุการศกึษามอบให้แก่นกัเรยีนทนุในมลูนธิยิวุพฒัน์ ปี 2560 

จ�านวน 23 ทุน

2

4

1

3

1 - 7 อบรมการใช้พลังงาน ณ อาคารต่าง ๆ ของกลุ่มธนชาต

 รวม 7 อาคาร

8 - 10 กิจกรรม Energy Day ภายใต้โครงการ “ใช้ของเดิม เพิ่มคุณค่า”

6

8

5

7

109
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1211

การจัดการด้านพลังงาน

กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัต่อการจดัการด้านพลงังานมาอย่างต่อเนือ่ง ทีผ่่านมาได้มนีโยบายอนรุกัษ์พลงังานอย่างชดัเจน และมาตรการ

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนนิการลดการใช้พลังงาน ให้ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน จึงท�าให้กลุ่มธนชาต

สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธนชาตมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเป็นอาคารควบคุมจ�านวน 3 อาคาร 1) อาคารสวนมะลิ  

2) อาคารเพชรบุรี 3) อาคารวงศ์สว่าง และยังคงด�าเนินการในอาคารอื่น ๆ ของกลุ่มธนชาต ที่ไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมควบคู่กันไป   

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน ทั้ง 3 อาคาร ในปี 2558 - 2559 (ค่าการใช้พลังงาน กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (kWh))

อาคาร การใช้ไฟฟ้า ปี 2559 ปี 2558

สวนมะลิ

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 3,860,000.00 3,852,000.00

ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี) 2,246.91 2,242.25

เพชรบุรี

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 3,027,000.00 3,323,000.00

ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี) 1,762.02 1,934.32

วงศ์สว่าง

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 1,466,000.00 1,508,000.00

ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี) 853.36 877.81

11 - 12 การจัดการด้านพลังงาน

จากการทุ่มเทในการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องท�าให้ปี 2560 อาคารธนชาตสวนมะลิได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 

Thailand	 Energy	 Awards	 2017 โดยได้ด�าเนินมาตรการพลังงานต่าง ๆ ทั้งที่ไม่ใช้เงินลงทุน และใช้เงินลงทุนบางส่วน เช่น การปิด 

เครือ่งส่งลมเยน็เรว็ขึน้ 15 นาท ีปรบัอณุหภมูขิองน�า้เยน็ในระบบชลิเลอร์ ตามฤดกูาลให้เหมาะสม การควบคมุดแูลการปิดไฟฟ้าในช่วงพกักลางวนั 

พร้อมทัง้ตดิตัง้เครือ่งผลติโอโซนส�าหรบัระบบบ�าบดัน�า้ของหอผึง่น�า้ และการเปลีย่นหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 36 วตัต์ เป็นหลอดประหยดัพลงังาน 

LED 18 วัตต์ ท�าให้ธนาคารธนชาตสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,000,000 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง ต่อปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัด 

ได้ประมาณ	3	ล้านบาทต่อป ีจึงท�าให้อาคารสวนมะลิได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น เพื่อการอนุรักษ์

พลงังาน จากจ�านวนผูเ้สนอชือ่เข้าร่วมประกวดทัง้ประเภทโรงงาน/อาคารกว่า 262 รายทัว่ประเทศ จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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การดำาเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน

กลุ ่มธนชาตให้ความส�าคัญกับมาตรการควบคุมการใช้

พลงังานตามนโยบายการอนรุกัษ์พลงังาน โดยผูบ้รหิารและพนกังาน

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน 

อย่างคุ ้มค ่าและปรับปรุงพัฒนาระบบเดิมให ้มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งมาตรการที่ด�าเนินการในแต่ละอาคารของกลุ่มธนชาตจะต้อง

ค�านึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งส�าคัญ ผลการด�าเนินการ

ต้องไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานในอาคาร รวมถึง 

ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอาคารทัง้ทางตรง 

และทางอ้อม เช่น

• การควบคมุการเปิด	-	ปิด	ป๊ัมน�า้ด ีเป็นการบรหิารจดัการ

การใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (On Peak) และมาใช้งาน 

ในช่วงทีม่คีวามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00 

นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา

• การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัด

พลังงาน	LED ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

• การปรับอุณหภูมิของชิลเลอร์	 (	Set	Point	Chiller) 

ตามฤดูกาล เพื่อลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย

• ตดิตัง้ระบบ	AHU	ใหม่ เพือ่ทดแทนของเดมิทีม่สีภาพเก่า 

• การปรบัปรงุระบบท่อส่งลมเยน็ เพือ่ให้ระบบหมนุเวยีน

ของการท�าความเย็นท�างานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

ภายในอาคาร

กลุ่มธนชาตได้ด�าเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุม

อันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ทัง้พืน้ทีภ่ายในอาคารและบรเิวณภายนอกโดยรอบในเขตพืน้ทีอ่าคาร 

เพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังานและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

สม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง

• การตรวจวดัแสงสว่าง ภายในอาคารเพือ่สภาพแวดล้อม

ในการท�างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

ภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในอาคารเพื่อ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย  

สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• การตรวจวัดคุณภาพน�้าดื่ม ภายในอาคารเพื่อให้ 

สอดคล้องกบัมาตรฐาน และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึความปลอดภยั 

ด้านอาชวีอนามยั สิง่แวดล้อมภายในอาคาร พร้อมทัง้ตดิตามเฝ้าระวงั 

ประเมิน ควบคุมอันตราย ก�าหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาสิ่งที ่

เจือปนมาในน�้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในอาคารต่าง ๆ 

รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารว่าน�้าดื่มในแต่ละอาคาร 

มีความสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• การจัดอบรมหลักสูตร	“การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องต้นส�าหรับพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ทักษะ

เพือ่ป้องกนัการเกดิเพลงิไหม้ในภาวะเบือ้งต้น โดยมกีารฝึกทัง้ในภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิห้มคีวามคุน้เคยกบัการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ต่าง ๆ ในการดับเพลิง

การบริหารจัดการนำ้าและของเสีย

• แผนงานการบรหิารจดัการน�า้ ก�าหนดรปูแบบ กระบวนการ 

จัดการน�้าที่ใช้ ในองค์กร ทั้งน�้าประปา น�้าที่ผ่านการบ�าบัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด น�้าทิ้งที่ปล่อยออกจากอาคารสู่ภายนอก จะต้องมี

คุณภาพน�้าทิ้งที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�าหนด

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• น�า้เสยีทีไ่ม่สามารถน�ากลบัมาใช้งาน ท�าการตรวจวดัค่า 

ระดับน�้าเสียเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สามารถปล่อยลงสู่ 

ล�าคลองสาธารณะ ค่าระดับน�้าเสียต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม 

กฎกระทรวงทีก่�าหนด เพือ่ไม่ให้เกดิผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม ระบบนเิวศ

การปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้เกิด

ประโยชน์แล้ว ยังปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณการใช้

กระดาษ และยงัมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางอ้อมอกีด้วย 

โดยมีการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ ดังนี้

• การน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการด�าเนินงาน 

และระบบการประชุมต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งลดการใช้กระดาษ 

ทีเ่คยจดัท�าและส่งเป็นเอกสารประกอบการประชมุได้เป็นจ�านวนมาก

• การบรกิารข้อมลูหรอืส่งรายการให้ลกูค้าทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

แทนการส่งด้วยกระดาษ ซึ่งลดการใช้กระดาษในกระบวนการธุรกิจ

ได้จ�านวนมาก และลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ตกลงกัน

• การรณรงค์และส่งเสรมิให้พนกังานเหน็ความส�าคญัของ

การลดการใช้กระดาษ เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้กระดาษ 

ให้น้อยที่สุด และส่งเสริมให้น�ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้าภายใน 

หน่วยงาน เป็นต้น
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รายงานประจำาปี 2560

3. การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ 

ผู้บริโภคอย่างชัดเจน

การคุ้มครองสิทธิของลูกค้า 

- ในปี 2560 กลุ่มธนชาตได้มีการด�าเนินการเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

 1) จัดหลักสูตรอบรมเรื่องจรรยาบรรณให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับและลงนาม 

 รับทราบจรรยาบรรณทุกเดือน รวมทั้งหลักสูตรด้านความรู้และพัฒนาจิตใจ 

 ส�าหรับพนักงานปัจจุบัน

 2) พัฒนา CG E-learning และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงาน 

 สามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

 3) เพิ่มแนวปฏิบัติกระบวนการร้องเรียน แนวปฏิบัติการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

 แนวปฏิบัติด้านการพนักงาน แนวปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบ 

 ต่อเจ้าหนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th)

 4) จัดให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนลงนามยอมรับปฏิบัติตามคู่มือ 

 จรรยาบรรณดงักล่าว และลงนามไม่กระท�าการใดทีเ่ป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 

 ทางธุรกิจที่ขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อกลุ่มธนชาต

 5) จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต เพื่อพัฒนา  

 ทดสอบและวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับ 

 ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ จ�านวน 2 ครั้งต่อปี

 6) จัดโปรแกรมบรรยายให้กับบริษัทคู ่ค้า บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบ  

 “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน”  

 ของกลุ่มธนชาต เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายและจรรยาบรรณ 

 ดังกล่าว

- มหีลกัการในการคดัเลอืกคูค้่าในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัอย่างชดัเจนว่า จะไม่ส่งเสรมิ 

คูค้่าทีไ่ม่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น ละเมดิสทิธมินษุยชนโดยการใช้แรงงานเดก็ 

หรือให้การส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

- มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งออกคู่มือที่เกี่ยวข้อง

ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไปอย่างชัดเจน

- ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ

- ก�าหนดให้พนักงานเคร่งครัดในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าข้อมูลใด ๆ 

 ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น

- ไม่น�าข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ  

เว้นแต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

- จดัระบบหรอืช่องทางเพือ่ให้ลกูค้าสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืร้องเรยีนเกีย่วกบั

บริการ และด�าเนินการแก้ไข รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว ผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เจ้าหน้าทีก่ารตลาดศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์กลุม่ธนชาต (Thanachart 

Contact Center 1770) และเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/thanachartbank) 

ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ ่มธนชาตได ้ด� าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยเริม่จากการบริหารผลกระทบ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารธนชาต 

และมีการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้คู่ค้าพัฒนาไปสู่

ความยั่งยืน โดยการด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ จึงมุ่งหวังให้คู ่ค้าของกลุ่มธนชาตมีการพัฒนา 

ในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิควบคูก่บัการยกระดบัมาตรฐานสิง่แวดล้อม 

และสังคมไปพร้อม ๆ กัน

การด�าเนินธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่าง 

รบัผดิชอบ ในปี 2560 กลุม่ธนชาตมคีูค้่ามากกว่า 400 ราย ประกอบด้วย 

1. งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และสินค้าทั่วไป ได้แก่ 

สินค้าหรือบริการทั่วไป เครื่องเขียน อุปกรณ์ส�านักงาน งานแบบ

พิมพ์ส�าคัญ งานแบบพิมพ์ทั่วไป งานผลิตบัตรพลาสติก และจัดซื้อ

เบ็ดเตล็ด

2. งานว่าจ้างบรกิารจากบคุคลภายนอก ได้แก่ งานการตลาด

และส่งเสริมการขาย งานประชาสัมพันธ์ งานบริการขนส่งเอกสาร/

เงินสด งานบริการรักษาความปลอดภัย งานจ้างท�าความสะอาด  

งานบริการขับรถ งานบริการรับ-ส่งเอกสาร ซึ่งเป็นการใช้บริการ

จากบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีการด�าเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานของทางราชการ

3. งานด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ งานตกแต่งปรับปรุง

ส�านักงานทั้งอาคารส�านักงานใหญ่และสาขา งานปรับปรุง ซ่อมแซม 

บ�ารุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในที่ท�าการของธนาคาร 

ธนชาตหรอืบรเิวณทีต่ดิตัง้เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ และงานเฟอร์นเิจอร์

4. งานจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องใช้ส�านักงาน 

ได้แก่ อุปกรณ์ส�านักงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องถ่ายเอกสารชนิด Multifunction  

เครือ่งฝาก-ถอนเงนิสด) รวมทัง้งานสรรหาอปุกรณ์รกัษาความปลอดภยั 

(กล้อง CCTV อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Burglar Alarm) ตลอดจน 

การสรรหาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

จึงให้ความส�าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของ

คู่ค้า โดยคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้าน 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 3Rs คือ  

การลดปรมิาณการใช้ (Reduce) การน�ากลบัมาใช้ซ�า้/การน�ากลบัมาใช้ใหม่ 

(Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish) เพื่อเป็น

แนวทางส�าหรบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรือ่งจดัซือ้ในการคดัเลอืกคูค้่า

ทกุราย และในอนาคตภายภาคหน้ากลุม่ธนชาตจะด�าเนนิการเพิม่เตมิ

ใน 3 มิติ คือ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยให้ครอบคลุม

ประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจแรงงานและสิทธิมนุษยชน กฎหมาย 

และข้อก�าหนดอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการให้คู ่ค ้าจะต้องลงนามรับทราบและ 

น�าแนวทางนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

โดยจะด�าเนินการตรวจ ติดตามและประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่คู่ค้าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว อาจมี 

การพิจารณาเพื่อด�าเนินการกับคู่ค้าโดยพิจารณาจากผลกระทบและ

ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น เรียกค่าปรับตามสัญญา การเรียกร้อง 

ค่าเสียหายตามสัญญา การยกเลิกสัญญาและการคัดชื่อออกจาก

ทะเบียนคู่ค้า (Approved Vendor List)

การดำาเนินงานในปี 2560

• มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิารงานด้านการจดัซือ้ 

จัดจ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการบริหาร  

การจดัการ และการปฏบิตังิานตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน โดยได้ก�าหนด

นโยบายการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้ฝ่ายกลยุทธ์

จดัซือ้จดัจ้างและบรหิารงานกลางเป็นผูร้บัผดิชอบ เพือ่ให้กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตลอดจนมีการประเมินผลผู้ขายและ 

ผู้ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

• สนับสนุนให้ผู ้ขายและผู้ ให้บริการให้ความส�าคัญต่อ 

การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เพือ่ยกระดบัและขยายขอบเขตไปสูก่ารจดัซือ้จดัจ้างอย่างยัง่ยนื และ

การพฒันากระบวนการด�าเนนิงานร่วมกบัคูค้่าในรปูแบบต่าง ๆ  ตลอดจน 

การบริหารจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ และช่วยส่งต่อแนวคิด 

เพื่อให้คู่ค้าสามารถมีแนวทางการจัดการที่ดีขึ้น ช่วยหาวิธีลดต้นทุน

อย่างถูกต้องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี และมีราคาเหมาะสม 

แข่งขันกับตลาดได้ เพื่อให้คู ่ค้าสามารถท�าธุรกิจได้อย่างมั่นคง 

และยั่งยืนเช่นกัน

• พัฒนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับการจัดซื้อ

จัดจ้าง โดยน�าปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาพิจารณา

ประกอบกัน เช่น การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) สิทธิมนุษยชนและ

เงือ่นไขด้านแรงงาน อาชวีอนามยัและความปลอดภยั กระบวนการผลติ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน

สถานประกอบการ โดยมคีวามสอดคล้องกบัจรรยาบรรณในการด�าเนนิ

ธรุกจิ จรรยาบรรณพนกังานของธนาคารธนชาต เพือ่ให้เกดิการพฒันา

อย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

• การจดัการความสมัพนัธ์กบัผูข้ายและผู้ ให้บรกิาร (Supplier 

Relationship Management) อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสัมพันธ์ 
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ต่อผลลพัธ์ทางธรุกจิโดยรวม โดยมคีวามร่วมมอืกนัในการพฒันาสนิค้า 

และบริการ ให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ  

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ขณะเดยีวกนั 

ก็สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของผู้ขายและผู้ ให้บริการอีกด้วย

• การต่อยอดขยายแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ให้ครอบคลมุตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน โดยเริม่ต้นจากการปรกึษาหารอื

และพฒันาร่วมกบัคูค้่า เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการจดัซือ้โดยค�านงึถงึ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน อันน�ามาซึ่ง 

ผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมหลากหลายประการ เช่น การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ  จากองค์กรสาธารณกศุล เพือ่ใช้เป็นของทีร่ะลกึในโอกาสต่าง ๆ  

ตลอดจนร่วมกนัปฏริปูสือ่สิง่พมิพ์ต่าง ๆ  ให้ใช้วสัดกุารพมิพ์ทีเ่ป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับคู่ค้าในการคิดค้นและพัฒนากระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มีนวัตกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างโครงการ

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ก�าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นมิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อโลก 

โดยก�าหนดให้ ใช ้วัตถุดิบในการผลิตด้วยกระบวนการใช้วัสด ุ

ที่สามารถน�ามารีไซเคิลได้ รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  

ทีจ่ดัซือ้จดัจ้างสรรหา จะต้องได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยั

ทางไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ เช่น Underwriter Laboratory 

(UL) พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันการรบกวน 

ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ เช่น Federal 

Communication Commission (FCC) ที่ส�าคัญต้องได้รับ 

การรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานของสถาบันระดับประเทศ 

เช่น Energy Star 5 และต้องได้รับรองมาตรฐานทางด้าน 

ความปลอดภยัต่อสิง่แวดล้อมของสถาบนัระดบัประเทศ เช่น EPEAT 

และการจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์พร้อมทัง้อปุกรณ์ต่อพ่วง การสรรหา

บริการเครื่องถ่ายเอกสาร Multifunction ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์จากโครงการฉลากเขียว (Thai Green Label Scheme) 

และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ด้วย

โครงการจัดซื้อกระดาษ A4

กลุ่มธนชาตเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มี 

นโยบายในการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยจะต้องเป็นกระดาษที่ผลิตด้วย

เยื่อจากต้นไม้ล้มลุกหรือป่าปลูก หรือผลิตจากวัสดุทางการเกษตร 

ทีใ่ช้แล้วผสมเยือ่หมนุเวยีนท�าใหม่ร้อยละ 100 โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่เลย 

เนือ่งจากเป็นกระดาษทีผ่ลติด้วยกระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

โดยปริมาณกระดาษมากกว่าร้อยละ 95 ที่เลือกใช้ ประกอบด้วย

1. กระดาษชนิด 80 แกรม ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูก

เป็นส่วนผสมร้อยละ 70 และอกีร้อยละ 30 เป็นเยือ่หมนุเวยีนท�าใหม่ 

ซึ่งมาจากการน�าเศษวัสดุหรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วมาใช้เป็น 

ส่วนผสม รวมทั้งการลดใช้สารฟอกขาวในกระบวนการผลิตที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เหมาะส�าหรับเป็นส่วนผสมในการผลิต

กระดาษเทียบเท่ากับกระดาษถ่ายเอกสารที่ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่

ร้อยละ 100 เนื้อกระดาษหนา เรียบ ลื่น และขาว สามารถใช้งาน

ได้ทั้ง 2 หน้า

2. กระดาษชนิด 70 แกรม เป็นกระดาษที่ใช้เป็นจ�านวน

มากที่สุดถึงร้อยละ 90 ผลิตโดยการใช้เยื่อจากป่าปลูกเป็นส่วนผสม 

ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 เป็นเยื่อหมุนเวียนท�าใหม่ ซึ่งมาจาก

การน�าเศษวัสดุหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วมาใช้เป็นส่วนผสม  

รวมทั้งการลดใช้สารฟอกขาวในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมด้วย ท�าให้มีความทึบแสงมากขึ้นเต็มประสิทธิภาพ  

ด้วยเนือ้กระดาษหนา เรยีบ ลืน่ และขาว สามารถใช้งานได้ทัง้ 2 หน้า

โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาและอาคารสำานักงาน

ก�าหนดแนวทางการจดัหาวสัดใุนการก่อสร้างปรบัปรงุตกแต่ง

สาขา และอาคารส�านักงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจาก

กลุม่ธนชาตตระหนกัถงึความส�าคญัของการเลอืกใช้วสัดทุีไ่ด้มาตรฐาน 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สี

ส�าหรับการทาภายในพื้นที่ สาขา และอาคารส�านักงาน เป็นสีที่เน้น

ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลด

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compounds VOCs) 

ให้เหลือน้อยที่สุดและปราศจากสาร APEO และสารอันตรายอื่น ๆ 

เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม สารระเหย

ต่าง ๆ เป็นต้น

โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

ก�าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นการน�าวัสดุที่ใช้จะต้อง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผู ้ผลิตที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิต และอาคารสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยก�าหนดให้ใช้วตัถดุบิในการผลติด้วยกระบวนการใช้วสัดทุีส่ามารถ

น�ามารีไซเคิลได้ เช่น การใช้เฟอร์นิเจอร์ส�านักงานที่สามารถน�ามา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดวางใหม่โดยไม่ต้องทิ้งให้สูญเปล่า  

ซึง่เป็นการลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตใินการผลติใหม่ อกีทัง้ยงัมขีัน้ตอน 

ในการออกแบบ เช่น พื้นด้านบนของโต๊ะ ที่เท้าแขน และขาโต๊ะ 

ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านขวาและซ้ายโดยไม่ต้องสั่งชิ้นส่วนใหม่  

กรณีมีการปรับปรุงพื้นที่หรือโยกย้ายต�าแหน่งเฟอร์นิเจอร์
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โครงการระบบจัดซื้อออนไลน์

น�าระบบจัดซื้อออนไลน์ (Online Purchasing System)  

มาใช้ ในกระบวนการจัดซื้อสินค้ามาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มธนชาต

สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้มากกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณ

กระดาษที่เคยใช้ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ

ได้ถึงปีละ 150,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินธุรกิจ (CSR in 

Process) ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

1.	 โครงการ	“Rethink”

 โครงการ “Rethink” เป็นโครงการที่ธนาคารธนชาต

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 

เป็นต้นมา ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการให้ความรู้และปลูกฝัง

วนิยัทางการเงนิทีด่แีก่ประชาชนทัว่ไปในสงัคมไทย ซึง่นบัเป็นพืน้ฐาน 

ในการด�ารงชีวิตเพื่อความมั่นคงทางการเงินและความสุขที่ยั่งยืน  

น�าเสนอภายใต้สโลแกน “คดิใหม่ ใช้เงนิเป็น เหน็ความสขุ” ซึง่แนวคดินี ้

ได้พัฒนามาจากแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ส�าหรับปี 2560 ได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โครงการในหลายรูปแบบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ได้แก่ การ

สร้างเนื้อหาเกร็ดความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินที่สามารถ

ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั ผ่านการจดัท�าคลปิน�าเสนอเรือ่งราวของ

บุคคลต้นแบบในสังคมที่มีการวางแผน และจัดสรรรายรับรายจ่าย 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยได้มกีารเผยแพร่ผ่านทางสือ่โทรทศัน์และ

โซเชียลมีเดีย อาทิ ยูทูป และเฟซบุ๊กของธนาคารธนชาต

 นอกจากนี้ เพื่อให้การปลูกฝังเรื่องวินัยการออมและ 

การบริหารจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายในทุกช่วงวัย  

ทางธนาคารธนชาตได้จัดท�าหนังสือในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (รูปเล่ม) 

และรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Book) 

เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้ผู ้อ่านฉุกคิด และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้ ตลอดจนการมีวินัย

ด้านการออม เพื่อให้ตอบสนองต่อการรับข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย 

ในยุคดิจิทัล และยังมีการน�าเสนอและสอดแทรกเนื้อหาค�าแนะน�า

และความรู้ต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดทัง้ปี ผ่านช่องทางประชาสมัพนัธ์อืน่ ๆ  ของธนาคารธนชาต เช่น 

เฟซบุ๊ก ไลน์ และเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com ด้วยเช่นกัน

 ทั้งนี้ สื่อของโครงการ ได้แก่ ไวรัลคลิป “ลูกมหาเศรษฐี” 

ความยาวประมาณ 3 นาที เล่าเรื่องของครอบครัวพ่อลูกที่ฐานะ 

แสนจะธรรมดา แต่กลบัอบอวลไปด้วยความสขุ เพราะผูเ้ป็นพ่อปลกูฝัง 

วิธีคิดและมุมมองในการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่ เผยแพร่ 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ของธนาคารธนชาต ในปี 2558 ได้รบัเลอืกให้เป็น 

13 - 15 โครงการ “Rethink”

16 - 17 โครงการ “ธนชาตประกันภัย	Yes,	We	Safe”

14

13

15

16

17
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รายงานประจำาปี 2560

“สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ์ส ่งเสริมคุณธรรม” และได ้รับโล ่ 

ประกาศเกียรติคุณของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

2.	 โครงการ	“ธนชาตประกันภัย	Yes,	We	Safe”

 ธนชาตประกนัภยั ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิด้านประกนัภยั 

เลง็เหน็ความส�าคญัของความสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ทีเ่กดิขึน้ 

เป็นจ�านวนมากในแต่ละปี จงึเหน็ความส�าคญัและมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิ 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

กิจกรรมเพื่อส่วนรวม ด้วยการสร้างจิตส�านึกที่ดี ร่วมกันป้องกัน 

เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ  

“ธนชาตประกันภัย	Yes,	We	Safe” ด้วยการแบ่งการด�าเนินงาน 

เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ที่มุ่งเสริมสร้างความปลอดภัย และ 

ด้านความช่วยเหลอื ทีมุ่ง่สนบัสนนุให้ความช่วยเหลอืจากปัจจยัต่าง ๆ   

ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

 ในปี 2560 ธนชาตประกนัภยั ได้จดัท�าโครงการ “Drive	DD 

United	 Season	 3” เพื่อร่วมกันป้องกันและสร้างความปลอดภัย 

บนท้องถนน ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จ�ากัดชั้นปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิต ิ

การเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุด ร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่ “คิด” และ 

“ท�า” คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหัวข้อ 

“คดิเพือ่จติส�านกึ	สร้างสรรค์เพือ่รกัษาทกุชวีติ	ให้ลดสปีดบนถนน”	

เพือ่สร้างจติส�านกึในการขบัขีร่ถยนต์ให้กบัเยาวชนทัง้ในฐานะผูร้บัสือ่ 

และในอนาคตหลายคนอาจเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู ้ผลิตสื่อ 

สู่สาธารณะและกลายเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยปลูกฝังจิตส�านึก 

ในการสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนเข้าร่วมเป็นทีป่รกึษาโครงการ ได้แก่ คปภ. ส�านกังานเครอืข่าย 

ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.)

 ส่วนด้านการช่วยเหลือ ธนชาตประกันภัยมีความเชื่อว่า

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด จึงมอบทุนการศึกษา 

ให้กบันกัศกึษา โรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร คณะแพทยศาสตร์ศริริาช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันสร้างนักกายอุปกรณ์  

ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพและคืนชีวิตให้แก่ผู้พิการในระดับชั้นปริญญาตรี  

ให้มีความรู ้ทางการท�ากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม  

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยและหายป่วยแต่ยังมีความพิการอยู่  

จนสามารถประดษิฐ์ ดดัแปลง และพฒันากายอปุกรณ์ให้ทดัเทยีมสากล 

เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติที่สุดด้วย

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)

เป็นกิจกรรมที่กลุ ่มธนชาตด�าเนินการนอกเหนือจากการ 

ด�าเนินธุรกิจปกติ ซึ่งกลุ ่มธนชาตได้ด�าเนินงานด้านการแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ ต่อมา

เมื่อกลุ่มธนชาตได้มีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายในกลุ่ม และมีสาขา 

ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของส�านักงานเครือข่าย 

ในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธนชาตมีส่วนร่วม 

ในการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม รวมทัง้เชญิชวนลกูค้า คูค้่า และประชาชน 

ในชุมชนให้มาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยในปี 2560 ได้มีการด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้

1.	 ด้านรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

และศาสนา เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

วฒันธรรมท้องถิน่ และศาสนา ภายใตก้ารส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน พนักงาน และประชาชนทั่วไป

2.	 ด ้านการส ่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน 

เพื่อสาธารณกุศล เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสังคม ผ่านการสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสังคม 

ขององค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ที่ด�าเนินงานในการพัฒนาสังคม 

ให้เข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย  

ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย เด็กและเยาวชน สตรี หรือผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

3.	 ด้านการส่งเสรมิและพฒันาการศกึษา เพือ่ร่วมเตมิเตม็

และพฒันาระบบการศกึษาไทยให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถผลติ

และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นที่ทัดเทียมกับ

นานาชาติ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นการวาง

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชาติ

4.	 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 

ในการด�าเนินการที่สามารถลดผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผ่านการส่งเสริม

ความรู้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

รวมทั้งการรณรงค์ และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่ม

ผู้บริหารและพนักงาน

นอกจากนี ้ยงัม ีมลูนธิธินชาตเพือ่สงัคมไทย เป็นกลไกส�าคญั 

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มธนชาตด้วย 

โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้น 

ให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม มีเป้าหมาย 

ในการสร้างต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

ให้มีความรู ้ ในการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเอง  

ทัง้ในเรือ่งของความรู ้ความคดิ และทกัษะในการปฏบิตั ิมคีวามเชือ่มัน่ 

และสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง รวมทั้งมีทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง

และเหมาะสมในการด�าเนินชีวิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง

ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการสร้างเครือข่าย

และการประสานงานช่วยเหลือสังคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง 

ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

19

21

18

ด้านการรณรงค์และส ่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

และศาสนา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2560

กลุ ่มธนชาตได้ด�าเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

เป็นประจ�าต ่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยจุดเริ่มต ้น 

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2549  

ณ วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ จากนั้นได้ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว

อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในด้าน

การรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศาสนา

ในปี 2560 กลุ่มธนชาตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน  

ให้น�าไปถวาย ณ วดัเสาธงทอง พระอารามหลวง จงัหวดัลพบรุ ีในการนี้ 

บริษัทในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน 

และประชาชนทั่วไป ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายปัจจัยให้แก่วัด 

เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีทางสงฆ์ 

เป็นเงนิจ�านวน 10,326,176.65 บาท นอกจากนี ้ยงัได้ให้การสนบัสนนุ

ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี  

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ด้วย

 

โครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”

ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และเคยเสด็จเข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันอ่านฟังเสียงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  

รวม 2 ครั้ง รวมทั้งจากการทรงงานในพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  

ในปัจจุบันที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมซึ่งถือเป็น 

ต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนของชาติ ธนาคารธนชาตจึงได้กราบทูลเชิญ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นประธาน 

ในพธิเีปิดการแข่งขนัโครงการ “ธนชาตรเิริม่...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” 

ครั้งที่ 46 ประจ�าปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาสวนมะลิ  

อาคารธนชาตสวนมะลิ

โดยโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  

เป็นโครงการที่สานต่อมาจากโครงการ “นครหลวงไทย อนุรักษ์

เอกลักษณ์ไทย” ของธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งในปี 2560 นี้  

ได้ด�าเนินการเป็นปีที่ 46 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่  

การธ�ารงและรกัษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทัง้การอ่านฟังเสยีง 

ภาษาไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจ�าวัน  

โดยส่งเสริมให้เอกลักษณ์ดังกล่าวยังคงอยู่คู่กับคนไทย ไม่ให้เกิด 

การเสือ่มสลายไปตามกาลเวลา และค่านยิมทางสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการร่วมปลูกจิตส�านึก 

ให้เยาวชนของชาตเิกดิความรูส้กึรกัและหวงแหนวฒันธรรมไทย และ

ร่วมกันรักษาไว้ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ซึ่งวัฒนธรรมทางด้าน

20

2322

18 - 19 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2560

20 - 23 โครงการ “ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”	
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รายงานประจำาปี 2560

ภาษาไทย และมารยาทไทยนั้น จัดเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญที่แสดงถึง

ความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมหลักตามโครงการมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การแข่งขัน

อ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอุดมศึกษา  

เข้าร ่วมแข่งขันในนามของสถาบัน เพื่อแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยในปี 2560 มีผู้เข้าแข่งขันจาก

สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคมากกว่า 4,000 คน และในปีนี้ยังคงมี 

การประกวดมารยาทไทยส�าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน  

ชิ งถ ้ วยรางวัลพระราชทานสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม 

สนับสนุนให้กลุ่มเด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางการได้ยิน ได้มีโอกาส 

เข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม และสามารถด�ารงชวีติอย่างมคีวามทดัเทยีม 

กับบุคคลทั่วไป รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั่น ตั้งใจ และ

ศักยภาพของเด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางการได้ยินในการเข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ผ่านการปฏิบัติตน

ตามมารยาทไทยที่ถูกต้องโดยได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้มีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้

เด็ก เยาวชน ครู และผู้ปกครองตระหนักถึงความส�าคัญของการ

อนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น  

โดยได้จัดการประกวดคลิปโรงเรียนขวัญใจการประกวด ในหัวข้อ  

“กว่าจะก้าวขึ้นเวที” โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

มารยาทไทย และอ่านฟังเสยีง โดยใช้สือ่ออนไลน์ของทางกลุม่ธนชาต 

เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจ

เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 50 โรงเรียน

 

พิพิธภัณฑ์ครุฑ	โดยธนาคารธนชาต

“พพิธิภณัฑ์ครฑุ โดยธนาคารธนชาต” ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ครฑุ

แห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยที่มาในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ครุฑนั้น เริ่มมาจากการที่ธนาคารธนชาตได้รับโอนกิจการทั้งหมด 

จากธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคาร

นครหลวงไทยนั้น เป็นธนาคารที่มีการด�าเนินกิจการมากว่า 70 ปี  

และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุพระราชทานเครือ่งหมายครฑุพ่าห์หรอื

ตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ที่ส�านักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ 

ตัง้แต่ปี 2484 ซึง่ภายหลงัการรบัโอนกจิการจากธนาคารนครหลวงไทย 

ในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจ�าเป็นต้องอัญเชิญเครื่องหมาย 

ครุฑพ่าห์ลง ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ 2) ปี 2535 

ด ้วยความตระหนักถึงคุณค ่าและความส�าคัญขององค ์ครุฑ

พระราชทานที่มีความผูกพันและความศรัทธากับคนไทย รวมทั้ง 

ยังเป ็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย ์ของไทย จึงได ้มี 

การอัญเชิญองค์ครุฑจากส�านักงานและสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐาน

ยงัศนูย์ฝึกอบรมบางป ูเขตเทศบาลต�าบลบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ 

และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ครุฑขึ้น เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ

องค์ครุฑในรูปแบบสื่อผสมผสาน (Multimedia) โดยยึดความเข้าใจ

พื้นฐานของคนไทยที่มีต่อองค์ครุฑจากความเชื่อทางพุทธศาสนา  

ในพพิธิภณัฑ์ได้มกีารออกแบบและสร้างสรรค์สถานทีเ่พือ่ให้ผูเ้ข้าชม 

ได้ทราบถึงความเป็นมาของครุฑตามต�านานทั้งในเชิงพุทธและ

พราหมณ์ และได้จัดให้มีพื้นที่การจัดแสดงองค์ครุฑที่อัญเชิญจาก

ส�านักงานและสาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาไว้ยังพิพิธภัณฑ์  

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ครุฑกับสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ทัง้นี ้ในปี 2560 ได้มกีารสร้างห้องจดัแสดง “ล้นเกล้า จอมราชนัย์” 

เพิ่มเติม เพื่อเทิดพระเกียรติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหา 

ที่สุดมิได้ ผ่านการน�าเสนอความเชื่อมโยงระหว่างองค์ครุฑและ 

พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ซึ่งห้องแสดงนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2561

    

กิจกรรม	“สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”

กิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น” เป็น

กิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ 

ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

ซึง่สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึวถิชีวีติ ภมูปัิญญา และความเจรญิรุง่เรอืง

ทางวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา แสดงให้เห็นถึง

เอกลักษณ์ที่ชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และมีค่าควร

แก่การอนรุกัษ์ให้คงอยูต่่อไป ส�านกังานเครอืข่ายของธนาคารธนชาต

ที่เปิดด�าเนินการอยู่ทั่วประเทศ เป็นกลไกหลักในการด�าเนินกิจกรรม 

โดยการเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัชมุชนในฐานะสมาชกิของท้องถิน่ ซึง่ส่งผล 

ให้เกดิการมส่ีวนร่วมระหว่างพนกังาน ลกูค้า ประชาชน และหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจน 

ช่วยส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค  

โดยในปี 2560 มกีารจดักจิกรรมสบืสานและอนรุกัษ์ประเพณใีนท้องถิน่ 

ดังนี้

1. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ เยาวราช กรุงเทพฯ

2. งานสบืสานประเพณ ี101 ปี ศตวรรษใหม่แห่งพลงัศรทัธา 

จังหวัดนครสวรรค์

3. งานน้อมร�าลึก 42 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสังขาร  

วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง

4. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ�าปี 2560  

จังหวัดอุบลราชธานี

5. งานประเพณีรับบัว (ขึ้น 14 ค�่า เดือน 11) จังหวัด

สมุทรปราการ

6. งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมกินเจ จังหวัดภูเก็ต

7. งานสืบสานประเพณียี่เป็งร�าลึก จังหวัดเชียงใหม่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อสาธารณกุศล

กิจกรรม	“งานกาชาดประจ�าปี”

ธนาคารธนชาตได้ร ่วมออกสลากกาชาดและออกร้าน 

งานกาชาด อย่างต่อเนือ่งมาเป็นประจ�าทกุปี โดยมจีดุเริม่ต้นในปี 2519 

เมื่อธนาคารศรีนคร ซึ่งถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียว 

ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมออกร้านงานกาชาด ภายใต้ชื่อ “ร้านกาชาด 

ธนาคารศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกิจการกับ

ธนาคารนครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านกาชาดในนามธนาคาร

นครหลวงไทย โดยใช้ชือ่ว่า “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และ

ในปี 2554 เมือ่ธนาคารธนชาตรบัโอนกจิการจากธนาคารนครหลวงไทย 

จึงได้มีการออกร้านในนามของ “ธนาคารธนชาต” ภายใต้ชื่อ  

“ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” โดยในปัจจบุนัธนาคารธนชาตยงัคงเป็น

ธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาด 

เป็นประจ�าทุกปี ณ บริเวณสวนอัมพร

ถึ งแม ้ ในป ี  2560 กองอ� านวยการจัดงานกาชาด 

สภากาชาดไทยได ้ประกาศงดจัดงานกาชาดประจ�าป ี 2560  

เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย แต่ธนาคารธนชาต

ยังคงมีการออกสลากกาชาด เพื่อน�ารายได้สุทธิจากการจ�าหน่าย

สลากกาชาดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบ�ารุงสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง 

เป็นจ�านวน 6,300,000 บาท

 

โครงการสะพานบุญ

กลุม่ธนชาตมคีวามมุง่มัน่เสมอมาทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม 

ในการสนบัสนนุด�าเนนิงานเพือ่องค์กรสาธารณกศุลต่าง ๆ  อย่างยัง่ยนื 

โดยมจีดุเริม่ต้นมาตัง้แต่ปี 2552 จาก “โครงการธนชาต รเิริม่…เตมิเตม็ 

มหกรรมออมบุญ” โดยธนาคารธนชาตได้เชิญองค์กรสาธารณกุศล

มาร่วมท�ากิจกรรมออกร้าน และประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของ

องค์กรให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น การด�าเนินโครงการ 

ดงักล่าวได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีทัง้จากลกูค้าของธนาคารธนชาต 

ประชาชนทั่วไป และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ต่อมาในปี 2554 

ธนาคารธนชาตจึงมีแนวคิดจัดท�าโครงการสะพานบุญขึ้นเพื่อสานต่อ 

เจตนารมณ์ในการสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล 

อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความตั้งใจที่จะเติมเต็ม 

ช่องว่างระหว่างผู้ ให้และผู้รับ รวมทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ ให้และ

ผู้รับเข้าด้วยกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารธนชาตและ

ประชาชนทั่วไป สามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศล 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ทั้งการบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็ม 

สาขาของธนาคารธนชาต เครือ่งฝากเงนิอตัโนมตั ิและการท�ารายการ

ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคารธนชาตจะไม่คิดค่าธรรมเนียม 

แต่อย่างใด ทั้งนี้ องค์กรสาธารณกุศลที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นต้องม ี

24 - 25 พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต

26 - 27 งานกาชาดประจ�าปี

24

26

27

25
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รายงานประจำาปี 2560

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่ม 

ต่าง ๆ แก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริง และมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่

ยอมรับของประชาชน ในปัจจุบันมีองค์กรการกุศลเข้าร่วมโครงการ

สะพานบุญแล้ว จ�านวน 18 องค์กร ได้แก่

1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

3. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

4. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

5. มลูนธิเิดก็อ่อนในสลมั ในพระอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเจ้า

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

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

สนบัสนนุโครงการสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	มลูนธิิ

รามาธิบดี

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

พัฒนาระบบการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข และส่งเสริมโอกาส 

ในการเข้าถงึการดแูล รกัษา และป้องกนัโรคภยัต่าง ๆ  ของประชาชน 

บริษัทฯ ธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต ธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต 

และธนชาตโบรกเกอร์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินจ�านวน 3,200,000 บาท 

เพื่อสมทบทุนให้แก่โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิ

รามาธบิด ีซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นโรงเรยีนแพทย์ และโรงพยาบาล

ขนาด 400 เตียง ส�าหรับให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับอย่าง

บูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู ป้องกันโรค ให้บริการสุขภาพและ

การสาธารณสขุที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นศนูย์แพทยศ์ึกษาที่มุ่งสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้และบริการทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพ

ของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ

 

สนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

ในปี 2560 ธนาคารธนชาตได้ส่งมอบเงินที่ธนาคารธนชาต 

ลกูค้า ประชาชน และพนกังานร่วมบรจิาคเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

28 - 29 กิจกรรม “บริจาคโลหิต	ร้อยใจถวายพ่อหลวงและแม่หลวง”

30 โครงการ “พี่ให้ของ...น้องใช้ต่อ”

31 - 32 โครงการ “ดาวเรืองร้อยใจ	น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

28

30

32

31

29
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

ซึ่งมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เป็นมูลนิธิภายใต้ โครงการสะพานบุญ 

ทีด่�าเนนิการให้ความช่วยเหลอืเดก็ ครอบครวั และชมุชนทีป่ระสบปัญหา 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เด็กและคน 

ในชุมชนเป็นส�าคัญ นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังได้ ให้การสนับสนุน

สถานที่ส�าหรับจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้แก่ ค่ายครอบครัว  

“โรงเรียนพ่อแม่” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารธนชาต เขตเทศบาล

ต�าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 

ครอบครัว

กิจกรรม	 “บริจาคโลหิต	 ร้อยใจถวายพ่อหลวงและ 

แม่หลวง”

เป็นกจิกรรมทีส่�านกังานเครอืข่าย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 

(ขอนแก่น) ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีพื้นที่

ด�าเนินการในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

และจังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและ

พนักงานร่วมกันท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ด้วยการร่วมบรจิาคโลหติเพือ่น�าไป 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบรรเทาภาวะขาดแคลน

โลหิตในการรักษาพยาบาล โดยในปี 2560 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

ทั้งสิ้นกว่า 800 คน บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 

280,000 ซีซี

 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

โครงการ “พีใ่ห้ของ...น้องใช้ต่อ” เป็นโครงการทีเ่กดิขึน้จาก

ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใต้

แนวคิดของการน�ากลับมาใช้ ใหม่ จึงมีการน�าอุปกรณ์ส�านักงาน เช่น 

โต๊ะ ตู ้เก้าอี ้และคอมพวิเตอร์ ทีไ่ม่ได้ ใช้งานแล้วแต่ยงัอยู่ในสภาพดี 

มามอบและแบ่งปันให้กับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ สมาคม 

มูลนิธิ และวัด เป็นต้น เพื่อเป็นการน�าทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ ให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยในปี 2560 บริจาคทรัพย์สิน จ�านวนกว่า 

1,400 รายการ ให้แก่ 70 องค์กร

 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น	ๆ

 1.	 กิจกรรม	 “ร่วมแบ่งปันน�้าใจให้แก่ผู ้ป ่วยจิตเวช 

โรงพยาบาลศรีธัญญา” เลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้ป่วยจิตเวชจ�านวน 

100 คน เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัผูป่้วยจติเวชให้มกีารพฒันา

ด้านสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

 2.	 กิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู ้ ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ได้แก่

  2.1 โครงการ “ผลพลอยพึง่ภาฯ สนิค้าชมุชนทีป่ระสบภยั” 

ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

น�าผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในจังหวัดที่ประสบภัย  

มาจ�าหน่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนชาต และประชาชน 

ที่อยู ่ใกล้เคียงอาคารสวนมะลิ โดยได้เงินรายได้ทั้งหมดจากการ

จ�าหน่ายสนิค้าเข้ามลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

และส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย

  2.2 มอบถงุยงัชพีและน�า้ดืม่เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

ให้แก่ผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตอุทุกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี

 3.	 กจิกรรมเลีย้งอาหารกลางวนั	สถานสงเคราะห์เดก็อ่อน 

ปากเกร็ด ให้แก่เด็ก ๆ ที่ถูกทอดทิ้งและอยู ่ในความดูแลของ 

สถานสงเคราะห์จ�านวน 350 คน

 4.	 กจิกรรมในโครงการ	“แผ่นดนิเดยีวกนั” โดยได้บรจิาคเสือ้ 

จ�านวน 100 ตัว ให้แก่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อน�าไปมอบต่อให ้

เดก็ ๆ  อาย ุ15 - 18 ปี ใน 5 จงัหวดัชายแดนใต้ ได้แก่ จงัหวดัปัตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

 5.	 โครงการ	ธนชาตพาน้องดหูนงั โดยได้พาเดก็ด้อยโอกาส 

จากมูลนิธิดวงประทีป ชุมชนตึกแดง (กลุ่ม ซ. โซ่) สถานสงเคราะห์

เด็กอ่อนรังสิตและกลุ่มอาสาสมัครพุทธปัญญาจ�านวนกว่า 250 คน 

รับชมภาพยนตร์เรื่อง Cars 3 สี่ล้อซิ่ง ชิงบัลลังก์แชมป์

 6.	 โครงการ	“ธนชาตหนึง่น�า้ใจ	ช่วยต่อหนึง่ชวีติทีเ่ยน็ศริะ”

โดยการบริจาคสิ่งของที่จ�าเป็น ส�าหรับผู ้ป่วย ทั้งชาวไทยพุทธ  

และชาวไทยมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ที่พักรักษาตัวอยู ่ที่ 

อาคารเย็นศิระ จังหวัดสงขลา

 7.	 กจิกรรมรวมน�า้ใจให้น้องผูด้้อยโอกาส มอบเงนิช่วยเหลอื 

และคอมพิวเตอร์ ให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านนารายณ์ จังหวัด

นครราชสีมา

 การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของกลุม่ธนชาต 

ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงการด�าเนินงาน 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการรณรงค์

และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศาสนา ด้านการส่งเสริม

และสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสาธารณกุศล ด้านการส่งเสริม 

และพัฒนาการศึกษา และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้กล่าว 

มาข้างต้นเพียงเท่านั้น เพื่อแสดงความอาลัยถวายและน้อมส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช กลุม่ธนชาตได้ด�าเนนิการ 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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 1.	 กจิกรรม	“ดาวเรอืงร้อยใจ	น้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ” 

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกค้าของธนาคารธนชาตได้มีส่วนร่วม 

ในการปลูกดาวเรือง โดยได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง จ�านวน 

150,000 เมล็ด ในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อน�าเมล็ดดาวเรือง 

ไปปลกูให้ออกดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามพร้อมกนัในช่วงพระราชพธิี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช และได้มีการร้อยเรียงดาวเรือง 9,999 ต้น แปรเป็น

สัญลักษณ์เลข “๙” เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ โดยมีผู้บริหาร

และพนักงานกลุ่มธนชาตร่วมแสดงพลังอย่างพร้อมเพรียง

 

 2.	 สนับสนุนน�้าดื่มเพื่อบริการประชาชนช่วงพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กว่า 250,000 ขวด ให้แก่หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการดูแล ให้บริการ และบริหารจัดการความเรียบร้อย

ในช่วงพระราชพิธี เช ่น ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

ศูนย์สื่อมวลชนช่วงพระราชพิธี โรงพยาบาลศิริราช วัดปทุมวนาราม 

เป็นต้น

 3.	 โครงการ	 “9	 ตามรอยพ่อ	 สานต่อพระราชปณิธาน”  

มอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน 

ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงสนามเด็กเล่น  

ห้องสมุด อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านนายาง 

(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดเพชรบุรี

 4.	 กิจกรรม	 “ธนชาตท�าความดี	 บริจาคโลหิต	 น้อมจิต

ร�าลึก	 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพนักงาน 

กลุ ่มธนชาตได ้ร ่วมใจกันบริจาคโลหิตให ้กับสภากาชาดไทย 

อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ 3 เดือน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง โดยเลง็เหน็ว่าการควบคมุภายในทีด่จีะส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย รวมถงึช่วยป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

ของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความส�าคัญในเรื่องการควบคุมภายในแล้ว ยังเล็งเห็นว่า ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก  

และผู้ตรวจการสถาบันการเงินจาก ธปท. จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอกล่าวถึงระบบ

การควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

  บรษิทัฯ จัดให้มีการก�าหนดโครงสร้างที่สนับสนนุการบรรลวุัตถปุระสงคข์ององคก์ร มีการก�าหนด มอบหมาย และจ�ากดัอ�านาจหนา้ที ่

และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ผู้อนุมัติ ผู ้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

และเป็นการถ่วงดลุอ�านาจซึง่กนัและกนั มกีารก�ากบัดแูลทีด่ ีและได้จดัให้มนีโยบาย ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิและคูม่อืการปฏบิตังิานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการติดตามผลการด�าเนินงาน 

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

นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ รวมถงึระเบยีบค�าสัง่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานถอืปฏบิตั ิ

และจัดให้มีการจัดท�าแบบประเมินตนเองด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้และจิตส�านึก

ของพนักงานทุกปี รวมถึงมีระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าและพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้ง 

แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่นผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ที่ถูกกล่าวหา 

อย่างเป็นธรรม

 2. การบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารธนชาต ท�าหน้าที่

พิจารณาและก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจ 

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร เผยแพร่ไว้ ในระบบข้อมูลกลางของบรษิทัฯ (Intranet) เพือ่ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งน�าเสนอ

รายงานประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาสและรายเดือนตามล�าดับ

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

  บรษิทัฯ มกีารก�าหนดมาตรการการควบคมุภายใน ในทกุระดบัอย่างเหมาะสมและครอบคลมุกระบวนการต่าง ๆ  มกีารก�าหนดอ�านาจ

และระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน ในส่วนของการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการอนุมัติจะต้องไม่กระท�าโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การให้สินเชื่อหรือการลงทุน 

ได้ก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending) หรือลงทุนในกิจการที่มี 

ผลประโยชน์เกีย่วข้องเป็นการเฉพาะตามเกณฑ์ที ่ธปท. ก�าหนด มกีารก�าหนดมาตรฐานควบคมุการใช้งานระบบสารสนเทศ มกีารก�าหนดระเบยีบ

สารสนเทศและเทคโนโลย ีและนโยบาย/มาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศ รวมถงึก�าหนดมาตรฐานการควบคมุการพฒันาและดแูลรกัษา

ระบบเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
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 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ มีการส่ง 

ตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อก�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 รวมถึงจัดให้มี 

ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้บุคคลภายในบริษัทฯ 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

ทีเ่ป็นสาระส�าคญั พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาทีต้่นเหตขุอง

ปัญหา (Root Cause) ตลอดจนความคบืหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง

ทีต่รวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส การตรวจสอบ

ใช้แนวการตรวจสอบแบบกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end 

Process)

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบ

และข้อบังคับของธนาคารธนชาต ท�าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและข้อห้ามในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ และรายงานต ่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุก  

6 เดือน

  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที่ 

19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติว่า บริษัทฯ 

มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company)  

ได้มอบหมายให้ นางสาวศิรินทร พญาพรหม รองผู้อ�านวยการ  

ส�านกัตรวจสอบ ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการด�าเนนิงานด้านตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ

ในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่า 

มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว ทัง้นี ้ในการพจิารณาแต่งตัง้ 

ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติปรากฏตามหัวข้อ  

“คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู” ในรายงานประจ�าปีฉบบันีแ้ล้ว

 หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ ใช้บริการงานก�ากับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ 

(Compliance Department) ของธนาคารธนชาต ตามนโยบาย 

รวมศนูย์งานสนบัสนนุ โดยม ีนางสาวกวติา บญุพจนสนุทร ด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารธนชาต  

(Head of Compliance) ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ 

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ 

ข ้อมูลประวัติปรากฏตามหัวข้อ “คณะกรรมการและผู ้บริหาร 

ระดับสูง” ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 30	ตุลาคม	2523

อาย	ุ 73	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	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2537	-	ปัจจุบัน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	แหลมไทร	วิลเล็จ	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2559	-	ปัจจุบัน

บริษัท	สยามพิวรรธน	์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2549	-	ปัจจุบัน

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

บริษัท	สยามพิวรรธน	์จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2546	-	ปัจจุบัน

บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2546	-	ปัจจุบัน

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

บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2530	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2530	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	 2558	-	2560

	 •	 ที่ปรึกษา	 2544	-	2558

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

	 •	 รองประธานกรรมการ	 2549	-	2555

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

บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2546	-	2558

บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	 •	 ที่ปรึกษา	 2544	-	2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2560

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	พฤษภาคม	2526

อาย	ุ 67	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 Master	of	Science,	University	of	Wisconsin,	USA

	 •	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	8/2552

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2558	-	ปัจจุบัน

	 •	 รองประธานกรรมการ	 2549	-	ปัจจุบัน

	 •	 รองประธานกรรมการบริหาร	 2546	-	ปัจจุบัน

บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการ	 2555	-	ปัจจุบัน

บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)		 •	 กรรมการ	 2550	-	ปัจจุบัน

จ�ากัด	(มหาชน)	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	 2559	-	ปัจจุบัน

	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 	

	 •	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 2548	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์		 •	 ประธานกรรมการ	 2558	-	ปัจจุบัน

ไพรเวท	จ�ากัด	

บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	•	 ประธานกรรมการ	 2557	-	ปัจจุบัน

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

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2548	-	ปัจจุบัน

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

บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2549	-	ปัจจุบัน

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	 2548	-	ปัจจุบัน

บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2546	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

	 •	 กรรมการ	 2548	-	2555

บรษิทั	ปทมุไรซมลิ	แอนด์	แกรนาร	ีจ�ากดั	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2554	-	2560

	 •	 รองประธานกรรมการ	 2554	-	2555

บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์		 •	 กรรมการ	 2554	-	2558

ไพรเวท	จ�ากัด	

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

	 •	 กรรมการ	 2546	-	2556

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2548	-	2555

บริษัท	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2546	-	2558

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2545	-	2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	พฤษภาคม	2543

อาย	ุ 69	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 Master	of	Business	Administration,	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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

 Singapore	Institute	of	Directors

	 •	 Attendance	for	course	LCD	-	Module	1:	Listed	Company	Director	

	 	 Essentials-Understanding	the	Regulatory	Environment	in	Singapore:	

	 	 What	Every	Director	Ought	to	Know	

	 •	 Attendance	for	course	LCD	-		Module	2:	Audit	Committee	Essentials

	 •	 Attendance	for	course	LCD	-	Module	4:	Nominating	Committee	Essentials

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

	 •	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	 2556	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ไทย	โซล่าร	์เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 2556	-	ปัจจุบัน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

Fraser	and	Neave,	Limited	(Singapore)	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา		 2557	-	ปัจจุบัน

	 •	 กรรมการ	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 2556	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

Frasers	Centrepoint	Limited	(Singapore)	 •	 กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ		 2556	-	2557

	 	 และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการสรรหา	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 2552	-	2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	โซลาริส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2551	-	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2560

นายสมเกียรติ ศุขเทวา 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	พฤษภาคม	2543

อาย	ุ 73	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ	ศศนิทร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 •	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 Sloan	School	M.I.T.,	USA

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 Senior	Executive	Program	(SEP)	

และผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 หลักสูตร	Independent	Director	Forum	2560	“Updated	COSO	Enterprise	Risk		

	 	 Management:	Integrating	with	Strategy	and	Performance”

	 •	 ประกาศนียบัตร	Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	รุ่น	1/2559

	 •	 IOD	Luncheon	Briefing	3/2559:	A	Discussion	on	Corporation’s	Preparedness		

	 	 for	the	Cybersecurity	Threats	in	the	Digital	Transformation	Era

	 •	 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

	 •	 ประกาศนยีบตัร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	รุน่	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	

	 •	 ประกาศนยีบตัร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	รุน่	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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	6/2551

 สมาคมธรรมศาสตร์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 •	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	รุ่น	6

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ไม่มี	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 •	 กรรมการและที่ปรึกษา	 2558	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัท	กรีน	เอ็นเนอร์ยี	แพลนเทชั่นส์	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2559	-	2560

บริษัท	อีโค	เอ็นเนอร์ยี	กรุ๊ป	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2558	-	2560

บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2557	-	2558

	 •	 ประธานกรรมการ	 2552	-	2557

บริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 2554	-	2560

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการสรรหา	และประธานกรรมการ	 2552	-	2557

	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	

บริษัท	คอร์แวค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2548	-	2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายธีรพจน์ วัชราภัย 

ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 3	เมษายน	2557

อาย	ุ 64	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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

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

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

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัท	ธนุ	ฌานา	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2540	-	2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2560

นายวิชิต ญาณอมร 

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 25	กุมภาพันธ์	2558

อาย	ุ 71	ปี

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

	 •	 พาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีสาขาสถติ	ิ(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 ประกาศนียบัตร	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	รุ่น	3/2559

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

	 	 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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 สัมมนา	“IT	Future	for	Listed	Company”	ครั้งที่	3/2560

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

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

บริษัท	ไอท	ีซิตี	้จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ	 2547	-	ปัจจุบัน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	อมรชีวิน	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2559	-	ปัจจุบัน

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

บริษัท	เดอะแกรนด์	ยูบี	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2553	-	ปัจจุบัน

บริษัท	นวทวีป	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2545	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

บรษิทั	อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	•	 กรรมการ	 2547	-	2558

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	 •	 อนุกรรมการ	 2544	-	2560

ภาคราชการกลุ่มกระทรวง	ด้านความมั่นคง

และการต่างประเทศ	 	

บริษัท	เอเซิร์ทส	์จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2534	-	2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	กันยายน	2548

อาย	ุ 72	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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

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

	 •	 กรรมการ	 2545	-	ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2560

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 2	มีนาคม	2552

อาย	ุ 61	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 Master	of	Management	สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ	ศศนิทร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 •	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 ประกาศนียบัตร	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	

และผู้บริหาร	 	 รุ่น	15/2559

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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

 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

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 •	 อุปนายกสมาคม	 2560	-	ปัจจุบัน

สมาคมธนาคารไทย	 •	 ที่ปรึกษา	 2559	-	ปัจจุบัน

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

	 •	 รองประธานกรรมการบริหาร	 2556	-	ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2556	-	ปัจจุบัน

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2554	-	ปัจจุบัน

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

	 •	 ประธานกรรมการ	 2552	-	ปัจจุบัน

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2555	-	ปัจจุบัน

	 •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 2554	-	ปัจจุบัน	

	 •	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 2552	-	ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2554	-	ปัจจุบัน

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2554	-	ปัจจุบัน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 •	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 2553	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 •	 ที่ปรึกษานายกสมาคม	 2558	-	2560

	 •	 กรรมการ	และอุปนายกสมาคม	 2554	-	2558

คณะกรรมการอ�านวยการสถาบนับณัฑติ	 •	 กรรมการ	 2557	-	2559

บรหิารธรุกจิ	ศศนิทร์	แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

สมาคมธนาคารไทย	 •	 กรรมการ		 2554	-	2559

บริษัท	ประกันชีวิตนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	•	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 2553	-	2557

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ		 2553	-	2557

	 •	 กรรมการบริหาร	 2553	-	2556

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2553	-	2556

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 •	 กรรมการ	 2552	-	2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 23	กุมภาพันธ์	2559

อาย	ุ 63	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

และผู้บริหาร ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	เอส	จี	สินเอเซีย	จ�ากัด 

	 •	 หลักสูตรการจัดการหนี้มีปัญหา

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	การันต	ีจ�ากัด	 •	 ที่ปรึกษา	 2559	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 •	 ที่ปรึกษา	 2559

	 •	 ประธานกรรมการ	 2550	-	2558

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 •	 ที่ปรึกษา	 2559

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2544	-	2558

	 •	 ประธานกรรมการ	 2543	-	2558

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 2556	-	2558

	 •	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และรองกรรมการผู้จัดการ	 2550	-	2558	 	

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ท	ีเอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ		 2554	-	2558

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด	์6	 •	 คณะกรรมการการลงทุน	 2546	-	2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี



150

รายงานประจำาปี 2560

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

นายกำาธร ตันติศิริวัฒน์ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

อาย	ุ 55	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 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	เอ็ม	ท	ีเซอร์วิส	2016	จ�ากัด	 •	 กรรมการ		 2559	-	ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2559	-	ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 2559	-	ปัจจุบัน

บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2557	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	หน่วยงานนโยบาย	 2550	-	2556

	 	 ความเสี่ยงและตลาดทุน	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี

อาย	ุ 56	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

	 •	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(ไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

และผู้บริหาร 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 •	 รองประธานกรรมการ	 2559	-	ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 •	 รองประธานกรรมการ	 2559	-	ปัจจุบัน

	 •	 รองประธานกรรมการบริหาร	 2549	-	ปัจจุบัน	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

บริษัท	โอเวนเดล	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2555	-	2556

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ		 2554	-	2558

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2550	-	2559

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด	์6	 •	 คณะกรรมการการลงทุน	 2550	-	2558

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2549	-	2559	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางสาวดาราวรรณ บุญนำาเสถียร 

ผู้อำานวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สายงานธุรกิจ

นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ 

ผู้อำานวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

อาย	ุ 56	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

และผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 •	 หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ	ประจ�าปี	2552	“รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก	มองอนาคต		

	 	 เศรษฐกิจไทย”

	 •	 หลักสูตรอบรม	Managing	the	Recovery

	 •	 หลักสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ส�าเร็จ

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 •	 กรรมการ		 2550	-	ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2548	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6	 •	 คณะกรรมการการลงทุน	 2546	-	2558	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ร้อยละ	0.00007	(800	หุ้น)

อาย	ุ 57	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
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รายงานประจำาปี 2560

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า 

ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชี 

อาย	ุ 52	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการ

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	 •	 MINI	MBA	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

และผู้บริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

	 •	 Young	Bankers’	Executive	Development	Program	(YOBEX)

 NIDA	Business	School/ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ	(MAI)

 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 •	 หลักสูตร	CFO	มืออาชีพ		

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	เอ็ม	ที	เซอร์วิส	2016	จ�ากัด	 •	 กรรมการ		 2559	-	ปัจจุบัน

บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	 2553	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง 

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และรองผู้อำานวยการ สำานักเลขานุการองค์กร

อาย	ุ 54	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 ประกาศนียบัตร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	รุ่น	8/2560

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

	 •	 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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

	 •	 หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย	ป	ี2560	

	 	 (Anti-Corruption	for	Executives)

  

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 •	 กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย		 2557	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางสาวศิรินทร พญาพรหม 

รองผู้อำานวยการ สำานักตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย	ุ 50	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การจัดการนวัตกรรม)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 •	 ความรู้เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

และทักษะของการเป็นหัวหน้างาน	 	 ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	(AML/CFT)

ตรวจสอบภายใน	 •	 ความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับงานตรวจสอบ

	 •	 Risk	Based	Audit

 ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน	ธนาคารและสถาบันการเงิน

	 •	 แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

	 •	 การต่อต้านการทุจริต:	การท�างานร่วมกันเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ	ปี	2560	

	 	 (Anti-Corruption:	Synergy	to	Success)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2556	-	2557	 •	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	ตรวจสอบส�านักงานเครือข่ายและรายย่อย	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด		

	 	 (มหาชน)

2554	-	2555	 •	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	ตรวจสอบส�านักงานใหญ่	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางสาวกวิตา บุญพจนสุนทร

ผู้อำานวยการอาวุโส หน่วยงานกำากับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต

อาย	ุ 50	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	 •	 Asian	Compliance	and	Anti-Corruption	Summit	“Compliance	Across	Asia”,	

และทักษะของการเป็นหัวหน้างาน	 	 The	Viadrina	Compliance	Center,	European	University	Viadrina	Frankfurt	(Oder),	 

ก�ากับดูแลปฎิบัติงาน	 	 and	German-Southeast	Asian	Center	of	Excellence	for	Public	Policy	and	

	 	 Good	Governance,	Faculty	of	Law,	Thammasat	University	ป	ี2560

	 •	 การก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน	ศูนย์บริการวิชาการ

	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ป	ี2559

	 •	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์	

	 	 (Compliance	Officer)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่น	8/2558

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

	 •	 Certified	Compliance	Officer,	Allianz,	Germany,	ป	ี2551

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

 Clariden	Global	Compliance	Institute,	Singapore

	 •	 Certified	Compliance	Professional	(CCP)	ปี	2560

 สมาคมธนาคารไทย

	 •	 ความรูเ้กีย่วกบัการก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานด้านธรุกจิหลกัทรพัย์	ส�าหรบัผูร้บัผดิชอบสงูสดุ

	 	 ในหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	ประจ�าปี	2560

 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

	 •	 ความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้	Bond	Regulatory	Updates	&	Compliance	 

	 	 ปี	2559

 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

	 •	 การควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร	ปี	2559

	 •	 มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนตามแนวทาง	Basel	III	ปี	2559

	 •	 Financial	Action	Task	Force	(FATF)	ปี	2558

	 •	 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์	ส�าหรับผู้รับผิดชอบในหน่วยงาน

	 	 ก�ากับดูแลและปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2558

 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	 •	 Senior	Vice	President,	Head	of	Legal	&	Compliance	and	Internal	Audit,	

	 	 Allianz	Ayudhya	Life	Public	Company	Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2560

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 - 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

จำานวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

จำานวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2559

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	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 7	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป		 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 8	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 9	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 10	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 สายการเงิน

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 11	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส		 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 สายงานธุรกิจ

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 12	 นางสาวดาราวรรณ	 บุญน�าเสถียร	 ผู้อ�านวยการ		 800	 800	 -	 0.00007

	 	 	 	 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้	

	 	 	 	 สายงานธุรกิจ	

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 	 -	 -	 -	 -	

	 13	 นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวางแผนข้อมูล	 -	 -	 -	 -

	 	 	 	 เพื่อการจัดการ

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 14	 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	 กรรมการผู้จัดการ	 E	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 F	ผู้อ�านวยการอาวุโส	 

	 G	ผู้อ�านวยการ

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

นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน	์ XX	///	B	 XX	///	 	 	 XXX	///	 	 	 XXX	 	 	 XX	//	 X	 X	 X	 	 	 	 	 XXX	 X	 X	 XXX	 	 	 	 	 	 	 	 	

นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 	 	 	

นายสมเกียรติ		 ศุขเทวา	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	

นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	D	 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	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 E	 	 	 	 	 XXX	///	 XXX	 X	/	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ	์	 F		 	 	 	 	 XX	//		 XX

นางสาวดาราวรรณ	บุญน�าเสถียร G	 	 	 	 	 X	 X

นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 G

นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 G		 	 	 	 	 	 	 X	 	 X

การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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

บริษัทร่วมบริษัทย่อย

ทุนธนชาต



158

รายงานประจำาปี 2560

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัทย่อย 

	 1.	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 6.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

	 2.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 7.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ	์ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 3.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 8.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

	 4.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 9.	 บริษัท	เอ็ม	ที	เซอร์วิส	2016	จ�ากัด

	 5.	 บริษัทบริหารสินทรัพย	์เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	

 

บริษัทร่วม 

	10.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	จ�ากัด	(มหาชน)	

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

	11.	 บริษัท	เอ็ม	บ	ีเค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	 23.	 บริษัท	ไทย	โซล่าร	์เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	12.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 24.	 Fraser	and	Neave,	Limited	(Singapore)

	13.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด	 25.	 บริษัท	ไทยมาร์ท	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด

	14.	 บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด	 26.	 บริษัท	ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ	์จ�ากัด

	15.	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด	 27.	 บริษัท	ยู.เอส.พี.เอ็น.	จ�ากัด

	16.	 บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	 28.	 บริษัท	ยู.วี.เอส.พี.	จ�ากัด

	17.	 บริษัท	แหลมไทร	วิลเล็จ	จ�ากัด	 29.	 บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

	18.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	 30.	 บริษัท	ไอที	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)

	19.	 บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	 31.	 บริษัท	อมรชีวิน	จ�ากัด

	20.	 บริษัท	ไทย	รอยัล	ออคิด	เรียล	เอซเทท	จ�ากัด	 32.	 บริษัท	เดอะแกรนด์	ยูบี	จ�ากัด

	21.	 บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์	ไพรเวท	จ�ากัด	 33.	 บริษัท	นวทวีป	จ�ากัด

	22.	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	 34.	 บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 XXX	

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

	3.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 X	

	4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 X	

	5.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 X	

	6.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 X	

	7.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 X	

	8.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 X	

	9.	 นายอเล็กซานเดอร์	 ไคว	เล็พ	ชอย	 X	

10.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 X	//	

11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 X	/	A	 XX	//

12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 X	/	B	

13.	 นายประพันธ์	 อนุพงษ์องอาจ	 	 X

14.	 นายพีระพัฒน์	 เมฆสิงห์วี	 	 X	/

15.	 นายจุลสิงห์	 วสันตสิงห์	 	 X

16.	 นายวิเชียร	 เมฆตระการ	 	 X

17.	 นายพิรัส	 ประดิษฐวณิช	 	 X

18.	 นายสุนันท์	 อัมหิรัญ	 	 X

19.	 นายธีรนันท์		 ศรีหงส์	 	 X	/

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในป	ี2560  

	1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 X

	2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 X

	3.	 นายอดิล	 อาซิส	ชอดรี้	 X

	4.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 X	//	C	 X

	5.	 นางนุสรา	 รุนส�าราญ	 	 X

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 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	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	 C	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนชาตประกันภัยธนาคารธนชาต



160

รายงานประจำาปี 2560

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 5	เมษายน	2560

อาย	ุ 52	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Doctor	of	Philosophy	in	Engineering,	University	of	Auckland,	New	Zealand

	 •	Master	of	Engineering	(Electrical	and	Electronic),	University	of	Auckland,	

	 	 New	Zealand

	 •	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	รุ่น	4/2560

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	242/2560

	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	41/2560

	 •	ประกาศนียบัตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	25/2560

	 •	ประกาศนียบัตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	121/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2558	-	2560	 •	นายกสมาคม	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 บริษัท	สยามอีสต์	โซลูชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

2558	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ฮิวแมนิก้า	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	วินท์คอม	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2556	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ไอเอ็มซี	เอ้าท์ซอร์สซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 •	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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นายณรงค์ จิวังกูร

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ

คัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 22	เมษายน	2545

อาย	ุ 73	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Higher	Diploma	ธุรกิจและการตลาด	Assumption	Commercial	College

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	รุ่น	4/2560

และผู้บริหาร	 •	ประกาศนียบัตร	Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	รุ่น	5/2560

	 •	ประกาศนียบัตร	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	รุ่น	1/2559

	 •	ประกาศนียบัตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	24/2559

	 •	ประกาศนียบัตร	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	รุ่น	3/2559

	 •	ประกาศนียบัตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	รุ่น	3/2555

	 •	ประกาศนยีบตัร	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	รุน่	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	Governance	and	Social	Responsibility	(CSR)	รุ่น	1/2550

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

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Examination	รุ่น	11/2546

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

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

 Pennsylvania	State	University

	 •	Advanced	Executive	Development	Program	(ป	ี2530)

 Rochester	Institute	of	Technology,	New	York,	USA

	 •	Financial	Management	Program	(ป	ี2529)

 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	ดีเวลลอพเม้นท	์จ�ากัด

2546	-	2555	 •	กรรมการ	บริษัท	โมเมนตั้ม	ไอเอ็ม	จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 26	มีนาคม	2552

อาย	ุ 71	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

2550	-	2559	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ไทยฮั้วยางพารา	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

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

2547	-	2555	 •	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ซีฟโก	้จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)

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

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

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

2551	-	ปัจจุบัน	 •	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2547	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	ซีฟโก	้จ�ากัด	(มหาชน)

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

2534	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี	
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รายงานประจำาปี 2560

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 

คัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 5	เมษายน	2560

อาย	ุ 58	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	Management,	Wagner	College,	Staten	Island,		

	 	 New	York,	U.S.A.

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	242/2560

และผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2545	-	2558	 •	กรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจอาหาร	บริษัท	เป๊ปซี่-โคล่า	(ไทย)	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2559	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอเอ็มเอ	แมเนจเมนท์	แอนด์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 15	มกราคม	2556

อายุ	 60	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	The	Schulich	School	of	Business,	

	 	 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

2526	-	2559	 •	Various	executive	positions	at	The	Bank	of	Nova	Scotia	

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

2560	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Bouldergate	Limited

2559	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Aileron	Project	Limited

2552	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Logarithmics	Limited
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รายงานประจำาปี 2560

นายวอลเตอร์ ทัส

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มีนาคม	2558

อาย	ุ 46	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	 The	Hong	Kong	Institute	of	Bankers

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Fighting	Corruption,	Challenges	Confronting	Bank	Directors	(ปี	2560)

และผู้บริหาร	 •	Regulator’s	Perspective	-	Account	Opening,	KYC	Information	Collection	

	 	 and	Financial	Inclusion	(ป	ี2559)

	 •	Trends	and	Updates	on	Credit	Risk	Regulations	and	Requirements:	

	 	 Impact	on	Banking	and	Finance	Sector	of	HK	and	China	(ปี	2559)

	 •	Resolution	Regime	for	Financial	Institutions	in	Hong	Kong	(ปี	2558)

	 •	Implementation	of	Basel	III	in	Hong	Kong	and	Regulatory	Requirements	(ปี	2558)

	 •	Corporate	Governance	for	AIs	(ปี	2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2557	-	2559	 •	Vice	President,	CFO	&	Corporate	Development,	Asia	Pacific,	The	Bank	of	Nova	Scotia 

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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

2560	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	The	Bank	of	Nova	Scotia	Asia	Limited,	Singapore	

2559	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Scotia	Securities	Asia	Limited

	 •	Chief	Operating	Officer	&	CFO,	Global	Banking	and	Markets,	Asia	Pacific,	

	 	 The	Bank	of	Nova	Scotia

2557	-	ปัจจุบัน	 •	Director,	Scotiabank	(Hong	Kong)	Limited,	Hong	Kong
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายอดิล อาซิส ชอดรี้

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	เมษายน	2559

อายุ	 60	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	International	Law	and	Banking,	Asian	Studies,	

	 	 Columbia	University	in	the	City	of	New	York

	 •	Bachelor	of	Arts,	English	and	Political	Science,	Rutgers	University,	

	 	 New	Brunswick,	USA

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ The	Institute	of	Banking	and	Finance	Singapore	(IBF)

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	The	Capital	Markets	and	Financial	Advisory	Services	Examination	(CMFAS	

และผู้บริหาร	 	 Exam)	Module	1B	-	Rules	and	Regulations	for	Dealing	in	Securities	(ปี	2559)

 The	National	Association	of	Securities	Dealers	(NASD)

	 •	The	Series	7	Exam	(General	Securities	Representative	Qualification	Examination)		

	 	 (ปี	2529)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2547	-	2560	 •	Vice	President	and	Head	Regional	Credit	Markets,	

	 	 The	Bank	of	Nova	Scotia	Asia	Limited,	Singapore

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี

หมายเหต	ุ			นายอดิล	อาซิส	ชอดรี้	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2560
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รายงานประจำาปี 2560

นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มกราคม	2561

อายุ	 61	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	High	School,	Raimondi	College,	Hong	Kong

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ The	Bank	of	Nova	Scotia

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Certificate,	the	Fundamentals	of	Coaching	Excellence	(ปี	2550)	

และผู้บริหาร	 The	Institut	Bank-Bank	Malaysia

	 •	Certificate,	Law	of	Negotiable	Instruments	(ปี	2531)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2550	-	2560	 •	Vice	President	&	Regional	Head,	Global	Wholesale	Operations,	Asia	Pacific,	

	 	 The	Bank	of	Nova	Scotia,	Pacific	Regional	Office,	Hong	Kong

2540	-	2550	 •	Vice	President	&	Head	of	Operations,	Deputy	Chief	Executive,	

	 	 Scotiabank	Singapore	Branch,	The	Bank	of	Nova	Scotia,	Singapore

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี

หมายเหต	ุ			นายอเล็กซานเดอร	์ไคว	เล็พ	ชอย	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

-	ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	แล้ว	-
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 5	สิงหาคม	2560

อายุ	 45	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	Master	of	Business	Administration,	Queen’s	University,	Kingston,	Canada

	 •	Bachelor	of	Commerce,	Dalhousie	University,	Nova	Scotia,	Canada

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Anti-Bribery	&	Anti-Corruption	(ปี	2560)	

และผู้บริหาร	 •	Development	of	Anti-Corruption	Standards	of	Thailand	(ปี	2560)

	 •	Understanding	Global	Sanctions	(ปี	2560)

	 •	Crucial	Conversations	(Executive	Briefing)	(ปี	2560)

	 •	Volcker	Rule	Fundamentals	and	Proprietary	Trading	(ปี	2560)

	 •	Anti-Money	Laundering	and	Terrorism	and	Proliferation	of	Weapons	of	Mass	

	 	 Destruction	Financing	(ปี	2560)

	 •	Leadership	Transformation	(ปี	2560)

	 •	Cyber	Security	for	the	Board	of	Directors	(ปี	2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2559	-	2560	 •	รองกรรมการผู้จัดการ	Chief	Administrative	Officer,	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2558	-	2559	 •	Managing	Director,	Structural	Cost	Transformation,	Scotiabank

2554	-	2558	 •	Managing	Director	and	Head	of	Greater	China,	Scotiabank

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2560	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายปิยะพงศ์ อาจมังกร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	กันยายน	2548

อายุ	 60	ปี

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

	 •	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	21/2547	

และผู้บริหาร	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตร	“Anti	Corruption	for	Executives”	รุ่น	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 

2560	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

2559	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

หมายเหต	ุ			นายปิยะพงศ	์อาจมังกร	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารการลงทุน	เกษียณอายุการท�างาน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2561
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 1	มิถุนายน	2552

อายุ	 54	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรังสิต

	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาบัญชี)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	21/2559

และผู้บริหาร	 •	หลักสูตร	How	to	the	Measure	the	Success	of	Corporate	Strategy	(HMS)	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”	รุ่น	1/2557

 สมาคมบริษัทเงินทุน

	 •	โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน	รุ่น	9/2537

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2552	-	2560	 •	รองกรรมการผู้จัดการ	กลยุทธ์การเงิน	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2559	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	

	 	 เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	(มหาชน)

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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นายสนอง คุ้มนุช

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 12	กุมภาพันธ์	2558

อายุ	 56	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 

2559	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายเซียด เอิล-โฮส

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 12	กุมภาพันธ์	2558

อายุ	 62	ปี

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

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ Canadian	Securities	Course,	The	Bank	of	Nova	Scotia

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Anti-Corruption

และผู้บริหาร	 •	Anti-Money	Laundering

	 •	Operational	Risk

	 •	Integrity	and	Privacy

	 •	Global	Sanctions

	 •	Information	and	Cyber	Security

	 •	Managing	High	Risk	Customers

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	และรองประธานกรรมการบริหาร	

	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด
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นางสาววิศาลศรี นิโลดม

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจ Wholesale Banking

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 12	กุมภาพันธ์	2558

อายุ	 54	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	21	(วตท.	21)

และผู้บริหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 •	ปริญญาบัตร	ปรอ.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่น	24

	 •	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	รุ่น	5

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 •	Anti-Corruption	for	Executives	รุ่น	1/2557

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร	รุ่น	2/2557

	 •	BANK	GUARANTEE	และ	STAND	BY	L/C	และกฎระเบียบข้อบังคับนานาชาติ	

	 	 รุ่น	3/2556

	 •	ความรู้เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.	ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	และ	พ.ร.บ.	ป้องกัน

	 	 และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ส�าหรับผู้บริหารงานสาขา

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2558	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัท	พันธมิตร	ซีเอสอาร	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 •	กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัท	มันนี่	เอ็ม	จ�ากัด
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 9	กันยายน	2559

อายุ	 54	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ	

	 	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 •	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การตลาด)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Successful	Formulation	and	Execution	of	Strategy	(SFE)	

และผู้บริหาร	 	 รุ่น	22/2557

	 •	ประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	173/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2557	-	2559	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	-	2557	 •	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและธุรกิจเงินฝาก

	 	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น 

2553	-	ปัจจุบัน	 •	กรรมการ	บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
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ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข

รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Chief Digital Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 16	เมษายน	2560

อายุ	 56	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	ภาคภาษาอังกฤษ	สถาบันการศึกษานานาชาติ	

	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 •	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

	 •	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สถิติศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ Standard	Chartered	Bank

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	Certified	Core	Credit	Curriculum	(ปี	2552)

และผู้บริหาร Financial	Planner	Association	of	Singapore	(FPAS)

	 •	Certified	Financial	Planner	(CFP)	(ปี	2550)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2556	-	2560	 •	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	ธรุกจิลกูค้าขนาดกลางและขนาดย่อม	ธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)

2555	-	2556	 •	ผู้อ�านวยการอาวุโส	ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางภิตติมาศ สงวนสุข

ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 27	มิถุนายน	2560

อายุ	 53	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Strategic	CFO	in	Capital	Markets	Program	(ปี	2559)	

และผู้บริหาร The	Bank	of	Nova	Scotia,	Canada

	 •	IFRS	Update	(ปี	2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2559	-	2560	 •	ผู้อ�านวยการอาวุโส	วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	-	2559	 •	ผู้อ�านวยการอาวุโส	บัญชี	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2551	-	2556	 •	Vice	President	ธนาคารซิตี้แบงก์

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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นายเปรมศักดิ์ จิตรประภาภรณ์

ผู้อำานวยการ ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	 16	สิงหาคม	2560

อายุ	 41	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	บัญชีมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 •	บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	ประกาศนียบัตร	Professional	Controller	(ปี	2560)

และผู้บริหาร The	Bank	of	Nova	Scotia,	Canada

	 •	IFRS	Update	(ป	ี2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

2559	-	2560	 •	ผู้อ�านวยการ	บัญชี	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	-	2559	 •	รองผู้อ�านวยการ	วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและ	BNS	Support	

	 	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัของการท�ารายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Good	Corporate	

Governance)	 มีนโยบายระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ	 พ.ร.บ.	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	ที่เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล	เพื่อป้องกันการท�ารายการ

ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยประกาศให้พนักงานและผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ	 ครอบคลุมรายการระหว่างบริษัทฯ	 กับบุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 โดยการพิจารณาการท�ารายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทฯ	จะใช้หลักเกณฑ์

เช่นเดียวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทั่วไป	 เป็นไปตามกระบวนการที่ก�าหนดอย่างเหมาะสม	 ตามความจ�าเป็นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

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

ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นส�าคัญ

	 ในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 กรณีเป็นรายการตาม 

ธุรกิจปกติ	 สามารถด�าเนินการได้เหมือนลูกค้าทั่วไป	 โดยการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเห็นจาก 

หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 และผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ห้ามกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 ที่ม ี

ผลประโยชน์เกีย่วข้องเข้าร่วมพจิารณาและออกเสยีงในวาระนัน้	และการอนมุตัริายการต้องอยูภ่ายในอ�านาจการด�าเนนิงานและวงเงนิทีบ่รษิทัฯ	

ก�าหนด	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ	มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	และระเบียบที่บริษัทฯ	ก�าหนด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	จะเป็นรายการทีเ่กดิจากการประกอบ

ธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด�าเนินงานตามปกติ	 ซึ่งมีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายถือปฏิบัต ิ

เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติ

การเปิดเผยข้อมูล

	 ในปี	2560	บริษัทฯ	มีการท�ารายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคล	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

รายการระหว่างกัน
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์  : TCAP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธรุกจิลงทนุ	(Holding	Company)	โดยได้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิ	ดงันี้

	 	 1.	การลงทุนและให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

	 	 2.	การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลท�าให้บริษัทโฮลดิ้งมีอ�านาจควบคุมในบริษัทนั้น

	 	 	 จะต้องเป็นธุรกิจทางการเงินหรือสนับสนุน	และต้องได้รับอนุญาตจาก	ธปท.

    

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร	์ชั้น	16	-	17	ถนนพญาไท	

	 	 แขวงวังใหม	่เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000510

ทุนจดทะเบียน	 :	 12,064,797,030	บาท

ทุนชำาระแล้ว	 :	 12,064,797,030	บาท

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	 :	 	1,206,466,487	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

 หุ้นบุริมสิทธิ :	 	 13,216	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

เว็บไซต์ : www.thanachart.co.th

อีเมล : 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�านวนหุ้นสามัญที่แสดงข้างต้นเป็นจ�านวนหุ้นรวมที่บริษัทฯ	ซื้อหุ้นคืนจ�านวน	41,350,000	หุ้น	(ตามโครงการซื้อหุ้นคืน	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2558	 

	 	 ถึงวันที	่9	สิงหาคม	2558)	
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 บริษัทฯ	 มีการลงทุนในบริษัทอื่น	 โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	 10	 ขึ้นไป	 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 

ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทหุ้น
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนชำาระแล้ว 

(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	ทาวเวอร	์

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	แขวงวังใหม	่	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

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	แขวงวังใหม	่	 ด้อยคุณภาพ

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์	 0	2217	8000	

โทรสาร	 0	2611	9494	 	

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต ประกันชีวิต	 สามัญ	 1,000,000,000	 700,000,000	 70,000,000	 35,699,997	 51.00

จำากัด (มหาชน)

231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2252	5070

โทรสาร	 0	2252	7155

 

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

32/46	อาคารซิโน-ไทย	ทาวเวอร	์	 พื้นที่อาคาร

ชั้น	18	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)		 ส�านักงาน

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		 ค้าอสังหา

กรุงเทพมหานคร	10110	 ริมทรัพย์

โทรศัพท์	 0	2259	8911-6

โทรสาร	 0	2259	8919
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ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทหุ้น
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนชำาระแล้ว 

(บาท)

จำานวนหุ้นที่ออก

จำาหน่าย (หุ้น)

จำานวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) ให้เช่า	 สามัญ	 1,707,960,000	 1,707,960,000	 1,707,960,000	 170,796,000	 10.00

444	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	ช้ัน	8		อสังหาริมทรัพย์

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		 โรงแรม

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 และบริการ

โทรศัพท์	 0	2620	9000

โทรสาร	 0	2620	7000	 	

 

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำากัด บริการ	 สามัญ	 50,000,000	 50,000,000	 5,000,000	 2,549,998	 51.00

231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	

ชั้น	10,	11	ถนนราชด�าริ	

แขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2254	4166

โทรสาร	 0	2254	4166	

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำากัด นายหน้า		 สามัญ	 20,000,000	 20,000,000	 2,000,000	 1,019,998	 51.00

231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ชั้น	8	 ประกันชีวิต	/

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี		 ประกันวินาศภัย

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 เพื่อนพบแพทย์ จำากัด ร้าง	 สามัญ	 1,000,000	 1,000,000	 100,000	 9,999	 10.00

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	

ช้ัน	9	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

หลักทรัพย์ นายทะเบียน

• หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ	 :	 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

 

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

	 ครบก�าหนดไถ่ถอนป	ีพ.ศ.	2565	(“TCAP22NA”)	 	 เลขที่	1101	อาคารเพชรบุร	ีชั้น	2	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

•	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556	 	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

	 ครบก�าหนดไถ่ถอนป	ีพ.ศ.	2566	(“TCAP238A”)	 	 โทรศัพท์	 0	2208	5000	ต่อ	4519

•	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556	 	 โทรสาร	 0	2651	7899

	 ครบก�าหนดไถ่ถอนป	ีพ.ศ.	2568	(“TCAP258A”)	 	 เว็บไซต์	:	 www.thanachartbank.co.th

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2560	

	 ครบก�าหนดไถ่ถอนป	ีพ.ศ.	2562	(“TCAP196A”)

สำานักงานผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		

	 	 	 เลขที่	193/136-137	อาคารเลครัชดา	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก

	 	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 	 โทรศัพท์	 0	2264	0777

	 	 	 โทรสาร	 0	2264	0789	-	90

	 	 	 เว็บไซต์	:	 www.ey.com

รายชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นางสาวรัตนา	จาละ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :		 ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา	 :			 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ธนาคารออมสิน
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บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	16	-	17

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม	่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	แขวงวังใหม	่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	แขวงวังใหม	่เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2611	9494

ทะเบียนเลขที่	0105540093282

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2252	5070

โทรสาร	 0	2252	7155

ทะเบียนเลขที่	0107555000481

เว็บไซต์	 :	www.mbklife.co.th	

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำากัด

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ชั้น	10,	11

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2254	4166

โทรสาร	 0	2254	4166

ทะเบียนเลขที่	0105559103291

เว็บไซต์	 :	ไม่มี

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม	่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	แขวงวังใหม	่เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2056	8888

โทรสาร	 0	2217	8625

ทะเบียนเลขที่	0107547000591

เว็บไซต์	 :	www.tnsitrade.com								

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ	์ชั้น	5	-	7

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพิน	ีเขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2126	8300

โทรสาร	 0	2126	8398

ทะเบียนเลขที่	0105535049696

เว็บไซต์	 :	www.thanachartfund.com	

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน)

เลขที่	999/1	อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์	

ถนนพระราม	9	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2308	9300

โทรสาร	 0	2308	9333

ทะเบียนเลขที่	0107555000473

เว็บไซต์	 :	www.thanachartinsurance.co.th

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

เลขที่	1101	อาคารเพชรบุรี	ชั้น	9

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	0	2208	5555

โทรสาร	 0	2208	5892

ทะเบียนเลขที่	0105554031624

เว็บไซต์	 :	www.thanachartnpa.com
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำากัด

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บ	ีเค	ไลฟ์	ชั้น	8

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2252	5070

โทรสาร	 0	2252	7155

ทะเบียนเลขที่	0105559122776

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	2520

ทะเบียนเลขที่	0105533119077

เว็บไซต์	 :	ไม่มี				

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

เลขที่	2	อาคารสวนมะลิ	ชั้น	M

ถนนเฉลิมเขตร์	4	แขวงวัดเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท์	0	2220	2222

โทรสาร	 0	2220	2300

ทะเบียนเลขที่	0105550042966

เว็บไซต์	 :	ไม่มี

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร	์ชั้น	19

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8098

ทะเบียนเลขที่	0105538045861

เว็บไซต์	 :	ไม่มี

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

เลขที่	77/35	-	36	อาคารสินสาธรทาวเวอร	์ชั้น	11	UP

ถนนกรุงธนบุรี	แขวงคลองต้นไทร	

เขตคลองสาน	กรุงเทพมหานคร	10600

โทรศัพท์	0	2431	9000

โทรสาร	 0	2431	9099

ทะเบียนเลขที่	0107545000209

เว็บไซต์	 :	www.ratchthani.com	

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำากัด

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

ตึก	E	ชั้น	3	-	4	ตึก	F	ชั้น	4	ถนนพระราม	9	

แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2685	0200,	0	2308	9700

โทรสาร	 0	2685	0333,	0	2308	9775

ทะเบียนเลขที่	0105540075314

เว็บไซต์	 :	ไม่มี	

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำากัด

เลขที่	1091/230	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	0	2208	5061	-	2

โทรสาร	 0	2651	6611

ทะเบียนเลขที่	0105534009895

เว็บไซต์	 :	ไม่มี

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร	์ชั้น	19

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม	่เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 ไม่มี

ทะเบียนเลขที่	0105532078407

เว็บไซต์	 :	ไม่มี
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 1.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 207,023,456	 -	 207,023,456	 17.159

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 129,914,400	 -	 129,914,400	 10.768

	 	 PRIMACY	ELEGANCE	INVESTMENTS	LIMITED	 3,400,000	 -	 3,400,000	 0.282

	 3.	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED	 59,995,469	 -	 59,995,469	 4.973

	 4.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 41,350,000	 -	 41,350,000	 3.427

	 5.	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-NT0	SEC	

	 	 LENDING	THAILAND	CL	AC	 23,327,600	 -	 23,327,600	 1.934

	 6.	 CHASE	NOMINEES	LIMITED	 20,273,100	 -	 20,273,100	 1.680

	 7.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 19,545,675	 -	 19,545,675	 1.620

	 8.	 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 17,255,882	 -	 17,255,882	 1.430

	 9.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	(NOMINEES)	LIMITED	 15,993,490	 -	 15,993,490	 1.326

	 10.	 HSBC	(SINGAPORE)	NOMINEES	PTE	LTD	 15,018,200	 -	 15,018,200	 1.245

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 653,369,215	 13,216	 653,382,431	 54.156

  จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว	 1,206,466,487	 13,216	 1,206,479,703	 100.000

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย	 861,075,388	 13,156	 861,088,544	 71.372

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว	 345,391,099	 60	 345,391,159	 28.628

จำานวน

หุ้นสามัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

จำานวน 

หุ้นบุริมสิทธิ

จำานวน 

หุ้นรวม

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ทีม่ำ	:		 รายงานรายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ณ	วนัที	่9	ตลุาคม	2560	(ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ล่าสดุ)	ซึง่จดัท�าโดย	บรษิทั	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั

หมำยเหต	ุ 1)	 ผูถ้อืหุน้ล�าดบัที	่2	รวมผูท้ีเ่กีย่วข้องตามมาตรา	258	ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	โดย	พ.ร.บ.	หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ฉบบัที	่4)	พ.ศ.	2551	เป็นล�าดบัเดยีวกนั	ทัง้นี	้ 

	 	 บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	โรงแรมและบรกิาร	โดยมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้	10	รายแรก	ณ	วนัที	่22	กนัยายน	2560	 

	 	 (วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ครัง้ล่าสดุ)	ดงันี้

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ	และหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด	10	รายแรก

 1.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด	์แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 474,249,530	 27.767

	 	 บริษัท	พี	อาร์	จี	พืชผล	จ�ากัด	 	 	 25,000,000	 1.464

	 2.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 188,562,090	 11.040

	 	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 76,842,000	 4.499

	 	 บริษัทหลักทรัพย	์ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 75,603,000	 4.427

	 	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 34,365,000	 2.012

	 3.	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE	NORTHERN	TRUST	COMPANY	

	 	 RE	IEDP	AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	10	PERCENT	ACCOUNT	 	 40,934,208	 2.397

	 4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 	 	 39,537,911	 2.315

	 5.	 DBS	BANK	LTD	 	 	 37,942,800	 2.222

	 6.	 นางสาวอตินุช	ตันติวิท	 	 	 37,207,000	 2.178

	 7.	 AIA	TH-EQ3-P	 	 	 35,530,700	 2.080

	 8.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 	 	 32,878,685	 1.925

	 9.	 นายปริญญา	เธียรวร	 	 	 29,000,000	 1.698

	 10.	 MORGAN	STANLEY	&	CO.	INTERNATIONAL	PLC	 	 	 22,050,000	 1.291

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 	 558,257,076	 32.686

  จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว	 	 	 1,707,960,000	 100.000

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย	 	 	 1,444,994,215	 84.604

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว	 	 	 262,965,785	 15.396

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 หมำยเหต	ุ 1)	 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	1	กับล�าดับที่	2	ได้รวมผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	258	ที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดย	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

	 	 	 (ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2551	เป็นล�าดับเดียวกัน

	 	 2)	 วันที่	 28	 กันยายน	 2560	 ถึงวันที่	 9	 ตุลาคม	 2560	 บริษัท	 ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และธนาคารธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 

	 	 	 ได้จ�าหน่ายหุ้น	 บมจ.	 เอ็มบีเค	 ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ	 มีหุ้น	 บมจ.	 เอ็มบีเค	 จ�านวน	 170,796,000	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	 10.000	 และ 

	 	 	 ธนาคารธนชาตมีหุ้น	บมจ.	เอ็มบีเค	จ�านวน	59,120,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	3.461

	 2)	 ผูถ้อืหุน้ล�าดบัที	่4	(บรษิทั	ทนุธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน))	เป็นหุน้ทีไ่ด้มาจากโครงการซือ้หุน้คนื	เมือ่วนัที	่10	กมุภาพนัธ์	2558	ถงึวนัที	่9	สงิหาคม	2558 

	 3)	 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	3	และ	5	-	10	เป็น	Nominees	Accounts	ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำาคัญ

 

	 -	ไม่มี	-

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต

	 1.	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด	10	รายแรก	มีดังนี้

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	 จิตติพลังศร	ี	 60,000	 0.001

							 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	การทุนไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 		 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 1,287,426	 0.021

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

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย	 3,093,079,707	 51.000

	 	 ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว	 2,971,782,463	 49.000

	 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

ที่มำ	:	 รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ณ	 วันที่	 31	 สิงหาคม	 2560	 (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

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
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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

	 -	ไม่ม	ี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 รวมถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทุน	โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป็นครั้งคราวได	้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)	 1.42	 1.86	 1.37	 1.77	 2.24

	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 2.00	 1.80	 1.60	 1.60	 1.40

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธ	ิ

	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	 140.43	 95.60	 116.81	 88.53	 62.57

	 อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนนิงาน

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(งบการเงินรวม)	(ร้อยละ)	 38.76	 38.58	 37.70	 20.91	 32.47

ปี 2557ปี 2558ปี 2559 ปี 2556 ปี 2555

หมำยเหต	ุ เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2560	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประจ�าปี	2560	ในอัตรา	0.90	บาทต่อหุ้น	

ผลการดำาเนินงาน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยปัจจบุนัมกีรรมการจ�านวน	3	คน	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ	

2	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	มีรายนาม	ดังต่อไปนี้้

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 ประธานกรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 กรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 

	 เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	 2560	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีมติเอกฉันท์เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลในคณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน	และเปลี่ยนชื่อเป็น	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	อย่างเตม็ที่ 

ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั	ภายใต้นโยบายและกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล	ทีค่ณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ประกาศก�าหนด	เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ	ดังนี้

	 •	 การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย	 เหมาะสมตามกฎหมาย 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ	 เสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารในต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการมีจ�านวนและโครงสร้าง	 

ตลอดจนคุณสมบัต	ิความรู้ความช�านาญที่เหมาะสมในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 •	 การก�าหนดค่าตอบแทน	 และการทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	

กรรมการผู้จัดการใหญ	่และผู้บริหารในต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 โดย

เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม	 และอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น	 รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

และคณะกรรมการชุดย่อย	การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้บริหารในต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

	 •	 การด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล	 ทบทวน	 เสนอ	 และติดตามการด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณ	 

กฎระเบียบ	 และแนวปฏิบัติ	 พิจารณาผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก	 รวมถึงเสนอ 

ข้อพึงปฏิบัติที่ดี	 หรือข้อบังคับส�าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูล 

ของบรษิทัฯ	ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาความยัง่ยนื	ตลอดจนถงึส่งเสรมิการเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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รายงานประจำาปี 2560

	 โดยในป	ี2560	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	7	ครั้ง	(รวมการประชุมตั้งแต่ก่อน

เพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล)	เพื่อด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	 พิจารณาสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 2.	 พิจารณาทบทวนผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี	2560

	 3.	 พิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการจากผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2559

	 4.	 ประเมินผลงานประจ�าปี	 2559	 และพิจารณาปรับเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษประจ�าปี	 2560	 ของกรรมการผู้จัดการใหญ ่

	 	 และผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

	 5.	 พจิารณาการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ	และการเสนอวาระการประชมุสามญั 

	 	 ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561

	 6.	 พิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ	และผู้บริหารประจ�าปี	2560

	 7.	 พิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	และผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 8.	 พิจารณางานด้านบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการชุดย่อยที่ดูแล

	 9.	 พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มธนชาต

	 10.	 พิจารณาการว่าจ้างผู้บริหาร	ประจ�าป	ี2561

	 11.	 พิจารณาทบทวนองค์ประกอบความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ	(Board	Skill	Matrix)	ประจ�าปี	2560

	 12.	 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2560

	 13.	 ทบทวนนโยบายสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2560

	 14.	 พิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

	 	 ประจ�าปี	2561

	 15.	 รับทราบผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะ

	 โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไว้ ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

         

     (นายธีรพจน์ วัชราภัย)

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการ	 จ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญช	ี 

การเงิน	และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมนีางวจิติรา	ธรรมโพธทิอง	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานตรวจสอบ	ธนาคารธนชาต	ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

จนถึงวันที	่8	ตุลาคม	2560	ปัจจุบันแต่งตั้งนางสาวศิรินทร	พญาพรหม	รองผู้อ�านวยการ	ส�านักตรวจสอบ	ท�าหน้าที่เลขานุการ	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	19	ตุลาคม	2560

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ	

ก.ล.ต.	ประกาศของ	ตลท.	และ	ธปท.	ซึ่งได้ระบุไว้ ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด

	 ในรอบปี	 2560	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	 

และผู้สอบบัญชีตามก�าหนดวาระ	รวม	16	ครั้ง	เป็นการประชุมในวาระปกติ	12	ครั้ง	และวาระพิเศษ	4	ครั้ง	เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่อง

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปดังนี้

	 •	 รายงานทางการเงิน

	 	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 งบการเงินประจ�าปี	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญช	ี 

ผู้บริหารสายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 งบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญช	ี และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดให้มีการประชุม 

กับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม	 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 และการแสดงความเห็นของ 

ผู้สอบบัญชี	รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

	 •	 การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน

	 	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงมีมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ที่เพียงพอ	มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส	และมีการพิจารณาอย่างอิสระ	โดยให้ความคุ้มครองกับผู้ ให้ข้อมูล	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับ 

ความเสียหายเดือดร้อน	 และให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา	 มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายใน	 ในการวางแผนการตรวจสอบ	 และอนุมัติ 

แผนการตรวจสอบประจ�าปี	 พิจารณาความเพียงพอ	 ความเหมาะสมของบุคลากร	 และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	 

โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกเดือน	รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่	เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบ	พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของ	ธปท.	และผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

	 •	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ของทางการ	เช่น	ก.ล.ต.	ตลท.	คปภ.	และ	ธปท.	เป็นต้น	

และรับทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	โดยมีการก�ากับให้มีการปรับปรุง	แก้ไข	และ

ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 •	 การบริหารความเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 ทั้งนี้	 เพราะตระหนักดีว่า	 การเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 

ด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	โดยได้มีการประชุมร่วมกับ

ผู้บริหารกลุ่มบริหารความเสี่ยง	 รับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 

มีการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

	 •	 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 

รายงานทางการเงนิจดัท�าอย่างถกูต้อง	และมกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิทีเ่พยีงพอ	เหมาะสม	และสอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	 มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	 

มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการอย่างเคร่งครัด	 ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระใน 

การปฏิบัติหน้าที่	 รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ	 รวมถึง 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

             

     

                                                                 (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ)

																																																																	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ	รวมทัง้สารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	โดยงบการเงนิดงักล่าวส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ได้จดัท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมซึง่ถอืปฏบิตัอิย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดลุยพนิจิและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตสุมผล 

รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ	อนัเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทัว่ไป	ทัง้นี	้งบการเงนิดงักล่าว 

ได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สนับสนุนให้บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

มปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	น่าเชือ่ถอื	และได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้ข้อมลูทางการเงนิมคีวามถกูต้อง 

และครบถ้วนอย่างมีเหตุผล	ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น	 เป็นผู้ดูแล 

รับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน	 ระบบการควบคุมภายใน	 การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 รวมทั้งกระบวนการต่าง	 ๆ	 

อย่างครบถ้วน	เพยีงพอ	และเหมาะสม	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว		ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่แสดงไว้ ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 

ที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560		

มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (นายบันเทิง ตันติวิท) (นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสด 

รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 และได้ตรวจสอบ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันของบริษัท	ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์	ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 

ส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 

ของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง

ต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้าซึง่ได้รวม

วิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	10	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นจ�านวน 

767,890	 ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	 75	 ของยอดสินทรัพย์รวม)	 และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	 24,517	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่มี 

สาระส�าคัญต่องบการเงิน	 ทั้งนี	้ การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทยและต้องอาศยัข้อสมมตฐิานในการประมาณการ	ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัจงึต้องใช้ดลุยพนิจิในการก�าหนดข้อสมมตฐิานดงักล่าว	

ด้วยความมีสาระส�าคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ 

ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ	ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงิน 

ให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี	้การค�านวณมลูค่าหลกัประกนั	การบนัทกึบญัชค่ีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ประเมนิวธิกีารพจิารณาและค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

ของกลุ่มบริษัท	 เปรียบเทียบนโยบายของกลุ่มบริษัทกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ	 และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว

 

	 นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชโีดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูทีใ่ช้ 

ในการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	สอบทานสมมตฐิานและวธิกีารทีก่ลุม่บรษิทัใช้ในการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้

	 •	 ส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทพิจารณาการกันเงินส�ารองเป็นรายลูกหนี้	 ข้าพเจ้าได้สุ่มสอบทานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

โดยการสอบทานการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี	้และความถูกต้องของมูลค่าหลักประกันที่ใช้ ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 •	 ส�าหรบัเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีท้ีพ่จิารณากนัเงนิส�ารองเป็นกลุม่ลกูหนี้	ข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อสมมตฐิานกบัข้อมลูในอดตี	หรอืข้อมลู

ทีน่�ามาใช้ในการก�าหนดข้อสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัค่าความน่าจะเป็นในการผดินดัช�าระหนีแ้ละอตัราส่วนสญูเสยีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้หากลกูหนีผ้ดินดั

ช�าระหนี	้เปรยีบเทยีบข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในปีปัจจบุนักบัทีใ่ช้ในปีก่อน	และสอบทานความสม�า่เสมอของหลกัการทีป่ระยกุต์ใช้กบัข้อสมมตฐิานดงักล่าว 

 

 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

	 กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่รับรู้ ในปี	2560	จ�านวน	41,252	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	62	ของรายได้รวม	เนื่องจาก

รายได้ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ที่มีรายการจ�านวนมากและมีลูกค้าจ�านวนมากราย	 อีกทั้งสัญญาเงินให้สินเชื่อ 

แต่ละประเภทอาจมเีงือ่นไขการรบัรูร้ายได้ทีแ่ตกต่างกนั	นอกจากนี	้การรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้อาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็นหลกั	และมหีลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัเกีย่วกบัการหยดุรบัรูร้ายได้หากมกีารค้างช�าระเกนิก�าหนด	ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคญักบัการตรวจสอบ 

ว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศกึษา	ประเมนิและสุม่ทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการปล่อยสนิเชือ่

และระบบการรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้	และระบบการควบคมุภายในด้านสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สุม่ตรวจสอบสญัญาเงนิให้สนิเชือ่ 

เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช	้รวมทั้งการหยุด

รับรู้รายได้ตามกฎเกณฑ์ของทางการ	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้	 และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง

บัญชีที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	

 

 ค่าความนิยม 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าความนิยมที่แสดงในงบการเงินจ�านวน	17,637	ล้านบาท	ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญ 

ในการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ 

ที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ	

รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม	

	 ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเลือกใช ้

โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่	 นอกจากนี	้ 

ข้าพเจ้าได้ท�าการทดสอบข้อสมมตทิีส่�าคญัทีใ่ช้ ในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทั

โดยการเปรยีบเทยีบข้อสมมตดิงักล่าวกบัแหล่งข้อมลูภายในและภายนอกของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	รวมถงึเปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสด 

ในอดีตกับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 

ดังกล่าว	 และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้ โดยการเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในตลาดส�าหรับธุรกิจ 

ประเภทเดียวกัน	 ทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ�าลองทางการเงิน	 และพิจารณาผลกระทบ 

ของการเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิีส่�าคญัต่อมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืโดยเฉพาะอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตของรายได้ในระยะยาว	นอกจากนี้ 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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รายงานประจำาปี 2560

 หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

	 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ	26	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมยีอดคงค้างเงนิส�ารองประกนัชวีติ 

จ�านวน	8,953	ล้านบาท	และส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากสัญญาประกันภัยจ�านวน	1,701	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตตามงบการเงิน	 โดยเงินส�ารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส�ารองสะสมตั้งแต่เริ่มท�าประกัน

ถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่	 ซึ่งค�านวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยใช้ข้อสมมต ิ

หลายประการที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย	ณ	ขณะนั้น	การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติจะมีผลกระทบต่อยอด 

ส�ารองประกนัชวีติ	และส�าหรบับญัชสี�ารองสนิไหมทดแทนและสนิไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นประมาณการส�ารองทัง้ในส่วนของความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

และได้รบัรายงานแล้วและความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แล้วแต่ยงัไม่ได้รบัรายงาน	ซึง่การประมาณการดงักล่าวค�านวณขึน้โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อย 

ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งข้อสมมติหลักที่ใช้ ในการค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต	 และต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ในการประมาณการ	 ประมาณการส�ารองดังกล่าวขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรายการ	 จ�านวนเงินและรูปแบบของการเกิด

สินไหมทั้งในปัจจุบันและอดีต	ดังนั้น	ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความครบถ้วนของการประมาณการส�ารองดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าได้ศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องสินไหมทดแทน	 การจัดการสินไหมทดแทน	 การตั้งประมาณ 

การส�ารองสนิไหมทดแทนและสนิไหมค้างจ่าย	และการประมาณการเงนิส�ารองประกนัชวีติ	โดยการสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัเกณฑ์และข้อสมมต ิ

ทีใ่ช้ในการประมาณการโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อมลูทีน่กัคณติศาสตร์ใช้ในการค�านวณเงนิส�ารองประกนัชวีติ 

และประมาณการส�ารองสนิไหมทดแทน	สุม่ตวัอย่างแฟ้มสนิไหมรายใหญ่เพือ่เปรยีบเทยีบกบัความเสยีหายทีต่ัง้ไว้ ในบญัชี	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

ข้อมลูส�ารองสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้ในอดตีกบัทีป่ระมาณการ	นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานการค�านวณประมาณการส�ารองทีจ่ดัท�าโดย

นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัว่าสอดคล้องกบัประมาณการทีต่ัง้ไว้ ในบญัชี	ประเมนิข้อสมมตแิละวธิกีารทีใ่ช้ ในการค�านวณ	และทดสอบความถกูต้อง

และครบถ้วนของข้อมูลในอดีตที่นักคณิตศาสตร์ใช	้และเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ใช้ ในปีก่อน

 

 ข้อมูลอื่น 

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด	 ๆ	

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี 

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่	 หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 

สาระส�าคัญหรือไม่	 หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว	 ข้าพเจ้าจะต้อง

รายงานข้อเท็จจริงนั้น	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร 

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น 

ของข้าพเจ้าอยูด้่วย	ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต 

หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ

และเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจา้	ความเสีย่งทีไ่มพ่บข้อมูลที่ขดัตอ่ข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจ

ละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์	

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และสรุปจากหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม	่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้

ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญช ี

ของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

	 •	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่า 

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่	

	 •	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแล	 และการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบกลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ 

และได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือ 

ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน ์

ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

 

รัตนา	จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3734

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	19	กุมภาพันธ์	2561
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
 วันท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์
เงินสด 11,453,283         12,077,047         -                         -                         
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 95,918,183         48,734,079         22,346                30,299                
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 2,889,208           3,564,235           -                         -                         
เงินลงทุนสุทธิ 8 178,702,646       186,928,040       2,787,420           2,279,080           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 9 2,827,333           2,889,920           33,822,462         33,924,640         
เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 10
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนี 767,889,652       740,219,156       806,749              1,144,805           
   ดอกเบียคา้งรับ 601,200              630,780              2                         1                         
   รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 768,490,852       740,849,936       806,751              1,144,806           
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (55,128,589)        (48,173,470)        (1,951)                 (2,270)                 
          ค่าเือหนีสงสัยจะสูญ 11 (24,517,149)        (25,153,026)        (79,899)               (86,101)               
          ค่าเือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 12 (977)                    (1,976)                 -                         -                         
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 688,844,137       667,521,464       724,901              1,056,435           
ภาระของลกูคา้จากการรับรอง 9,824                  9,544                  -                         -                         
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 4,747,089           4,991,810           708,943              578,391              
ทีดิน อาคารและอุปกร์สุทธิ 15 8,677,958           9,604,927           45,502                45,189                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 16 2,263,007           2,709,280           873                     1,013                  
ค่าความนิยม 17 17,636,604         17,439,110         -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 908,093              1,089,436           -                         26,204                
ลกูหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 19 3,126,780           1,125,862           -                         -                         
สินทรัพยอื์นสุทธิ 20 7,520,778           8,182,234           37,050                47,825                
รวมสินทรัพย์ 1,025,524,923    966,866,988       38,149,497         37,989,076         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ันท  ธันาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนสินและส่นองเจาอง
เงินรับฝาก 21 716,091,089       676,455,824       -                         -                         
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 22 82,342,804         65,700,880         -                         -                         
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม 1,988,656           1,986,425           -                         -                         
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 7 2,867,633           4,912,489           -                         -                         
ตราสารหนี ทีออกและเงินกย้มื 23 51,595,578         61,704,163         12,700,000         12,700,000         
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9,824                  9,544                  -                         -                         
ประมาณการหนี สิน 24 3,679,324           3,676,948           25,888                84,639                
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 1,323,465           1,002,985           149,488              -                         
ดอกเบียคา้งจ่าย 25 2,453,222           2,148,799           98,371                96,204                
หนี สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 26 14,641,100         14,593,739         -                         -                         
หนี สินอืน 27 18,461,956         14,823,823         302,084              257,247              
รมหนสิน 895,454,651       847,015,619       13,275,831         13,138,090         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 วันท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 28
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ 13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 132                     132                     132                     132                     
      หุน้สามญั 1,206,466,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 12,064,665         12,064,665         12,064,665         12,064,665         

12,064,797         12,064,797         12,064,797         12,064,797         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           
องคประกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 29 3,067,410           2,449,904           593,864              502,525              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30 1,277,830           1,277,830           1,277,830           1,277,830           
                      - สาํรองหุน้ทุนซือคืน 1,399,914           1,399,914           1,399,914           1,399,914           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 43,544,720         39,032,705         8,871,530           8,940,189           
หกั: หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 28 (1,399,914)          (1,399,914)          (1,399,914)          (1,399,914)          
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 62,020,402         56,890,881         24,873,666         24,850,986         
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 68,049,870         62,960,488         -                         -                         
รวมส่วนของเจ้าของ 130,070,272       119,851,369       24,873,666         24,850,986         
รวมหนสินและส่วนของเจ้าของ 1,025,524,923    966,866,988       38,149,497         37,989,076         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำาปี 2560

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบีย 33 44,681,323    45,208,313    75,458           88,122           
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34 (15,510,956)  (16,740,316)  (582,275)       (591,758)       
รายได้ดอกเบียสุทธิ 29,170,367    28,467,997    (506,817)       (503,636)       
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 9,097,431      8,803,263      525                327                
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,207,407)    (2,914,929)    (488)              (569)              
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 35 5,890,024      5,888,334      37                  (242)              
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 36 664,994         459,232         -                    209                
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 37 1,908,241      1,060,788      484,669         20,830           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 9.5 336,899         394,464         -                    -                    
กาํไร (าดทุน) จากทรัพยสินรอการายและทรัพยสินอน 51,850           (47,758)         (93,231)         (276,409)       
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 38 7,355,875      6,675,301      -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล 557,466         496,116         2,818,719      2,624,945      
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  1,387,142      1,320,547      94,338           59,121           
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 47,322,858    44,715,021    2,797,715      1,924,818      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 39 (4,750,950)    (4,016,080)    -                    -                    
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 42,571,908    40,698,941    2,797,715      1,924,818      
ค่าช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน  
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 12,202,011    11,875,745    115,378         114,358         
ค่าตอบแทนกรรมการ 40 92,737           82,366           36,845           33,645           
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สานทีและอุปกร 2,835,015      3,080,910      20,146           21,048           
ค่าภาษีอากร 745,870         775,236         5,395             1,227             
ค่าใชจ่้ายอน 4,960,283      5,211,129      51,676           112,312         
รวมค่าช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน  20,835,916    21,025,386    229,440         282,590         
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) 41 6,236,181      6,209,856      36,180           (32,611)         
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 15,499,811    13,463,699    2,532,095      1,674,839      
ภาษีเงินได้ 18.2 (1,158,647)    (852,260)       (152,857)       (15,522)         
กาํไรสําหรับปี 14,341,164    12,611,439    2,379,238      1,659,317      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงองงบการเงินนี

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบีย 33 44,681,323    45,208,313    75,458           88,122           
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34 (15,510,956)  (16,740,316)  (582,275)       (591,758)       
รายได้ดอกเบียสุทธิ 29,170,367    28,467,997    (506,817)       (503,636)       
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 9,097,431      8,803,263      525                327                
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,207,407)    (2,914,929)    (488)              (569)              
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 35 5,890,024      5,888,334      37                  (242)              
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 36 664,994         459,232         -                    209                
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 37 1,908,241      1,060,788      484,669         20,830           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 9.5 336,899         394,464         -                    -                    
กาํไร (าดทุน) จากทรัพยสินรอการายและทรัพยสินอน 51,850           (47,758)         (93,231)         (276,409)       
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 38 7,355,875      6,675,301      -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล 557,466         496,116         2,818,719      2,624,945      
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  1,387,142      1,320,547      94,338           59,121           
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 47,322,858    44,715,021    2,797,715      1,924,818      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 39 (4,750,950)    (4,016,080)    -                    -                    
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 42,571,908    40,698,941    2,797,715      1,924,818      
ค่าช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน  
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 12,202,011    11,875,745    115,378         114,358         
ค่าตอบแทนกรรมการ 40 92,737           82,366           36,845           33,645           
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สานทีและอุปกร 2,835,015      3,080,910      20,146           21,048           
ค่าภาษีอากร 745,870         775,236         5,395             1,227             
ค่าใชจ่้ายอน 4,960,283      5,211,129      51,676           112,312         
รวมค่าช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน  20,835,916    21,025,386    229,440         282,590         
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) 41 6,236,181      6,209,856      36,180           (32,611)         
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 15,499,811    13,463,699    2,532,095      1,674,839      
ภาษีเงินได้ 18.2 (1,158,647)    (852,260)       (152,857)       (15,522)         
กาํไรสําหรับปี 14,341,164    12,611,439    2,379,238      1,659,317      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงองงบการเงินนี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 42
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 1,330,352      (1,368,960)    114,174 36,322
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม 32,782           101,209         -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน (267,443)       268,417         (22,835)         (7,264)           

1,095,691      (999,334)       91,339           29,058           
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                    1,620,855      -                    15,347           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม -                    400,652         -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (235,784)       13,386           (2,272)           (910)              
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 46,560           (349,688)       -                    (5,760)           

(189,224)       1,685,205      (2,272)           8,677             
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 906,467         685,871         89,067           37,735           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,247,631    13,297,310    2,468,305      1,697,052      

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,001,170      6,012,725      2,379,238      1,659,317      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,339,994      6,598,714      -                    -                    

14,341,164    12,611,439    2,379,238      1,659,317      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,515,427      6,510,032      2,468,305      1,697,052      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,732,204      6,787,278      -                    -                    

15,247,631    13,297,310    2,468,305      1,697,052      

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ 43
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.01               5.16               2.04               1.42               
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.01               5.16               2.04               1.42               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 42
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 1,330,352      (1,368,960)    114,174 36,322
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม 32,782           101,209         -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน (267,443)       268,417         (22,835)         (7,264)           

1,095,691      (999,334)       91,339           29,058           
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                    1,620,855      -                    15,347           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม -                    400,652         -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (235,784)       13,386           (2,272)           (910)              
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 46,560           (349,688)       -                    (5,760)           

(189,224)       1,685,205      (2,272)           8,677             
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 906,467         685,871         89,067           37,735           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,247,631    13,297,310    2,468,305      1,697,052      

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,001,170      6,012,725      2,379,238      1,659,317      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,339,994      6,598,714      -                    -                    

14,341,164    12,611,439    2,379,238      1,659,317      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,515,427      6,510,032      2,468,305      1,697,052      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,732,204      6,787,278      -                    -                    

15,247,631    13,297,310    2,468,305      1,697,052      

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ 43
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.01               5.16               2.04               1.42               
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.01               5.16               2.04               1.42               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 42
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 1,330,352      (1,368,960)    114,174 36,322
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม 32,782           101,209         -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน (267,443)       268,417         (22,835)         (7,264)           

1,095,691      (999,334)       91,339           29,058           
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                    1,620,855      -                    15,347           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม -                    400,652         -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (235,784)       13,386           (2,272)           (910)              
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 46,560           (349,688)       -                    (5,760)           

(189,224)       1,685,205      (2,272)           8,677             
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 906,467         685,871         89,067           37,735           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,247,631    13,297,310    2,468,305      1,697,052      

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,001,170      6,012,725      2,379,238      1,659,317      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,339,994      6,598,714      -                    -                    

14,341,164    12,611,439    2,379,238      1,659,317      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,515,427      6,510,032      2,468,305      1,697,052      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,732,204      6,787,278      -                    -                    

15,247,631    13,297,310    2,468,305      1,697,052      

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ 43
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.01               5.16               2.04               1.42               
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.01               5.16               2.04               1.42               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ
ําหรับ ินุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลียนแปลง

ส่วนเกิน ทีต ํากว่ามลูค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน มลูค่าหุน้ของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลียนแปลง จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอืน ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มลูค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มลูค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดหลอ  นัท  มกราม  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         
ผลสะสมจากการลดทุนของบริษทัร่วม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      36,595          -                                 -                    -                     (116,658)        -                    (23,215)            (103,278)              
การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (1)                 1                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     -                     -                    -                       -                           
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     (2,213,747)     -                    -                       (2,213,747)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     903                -                    -                       903                       
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน -                   (713,500)          -                  (165,742)     -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    (3,398,455)     879,242         3,398,455      -                       -                           
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     -                     -                    (2,452,929)       (2,452,929)           
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          (1,885)             -                    -                                 -                    -                     1,885             -                    -                       -                           
กาํไรสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     6,012,725      -                    6,598,714         12,611,439           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          (543,337)             666,760           371,568        -                                 -                    -                     2,316             -                    188,564            685,871                
ยอดหลอ  นัท  ธันาม  132               12,064,665       2,065,645    -                  775,814       226,460               389,880              664,875           392,875        -                                 1,277,830     1,399,914       39,032,705    (1,399,914)    62,960,488       119,851,369         

ยอดหลอ  นัท  มกราม  132               12,064,665       2,065,645    -                  775,814       226,460               389,880              664,875           392,875        -                                 1,277,830     1,399,914       39,032,705    (1,399,914)    62,960,488       119,851,369         
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     (2,446,773)     -                    -                       (2,446,773)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     1,148             -                    -                       1,148                    
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     -                     -                    (2,660,767)       (2,660,767)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    59,719                       -                    -                     -                     -                    17,945              77,664                  
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          (23,328)           (30,467)         -                                 -                    -                     53,795           -                    -                       -                           
กาํไรสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     7,001,170      -                    7,339,994         14,341,164           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          588,034              -                      23,548          -                                 -                    -                     (97,325)          -                    392,210            906,467                
ยอดหลอ  นัท  ธันาม  132               12,064,665       2,065,645    -                  775,814       226,460               977,914              641,547           385,956        59,719                       1,277,830     1,399,914       43,544,720    (1,399,914)    68,049,870       130,070,272         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและาํระแลว้

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ
ําหรับ ินุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลียนแปลง

ส่วนเกิน ทีต ํากว่ามลูค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน มลูค่าหุน้ของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลียนแปลง จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอืน ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มลูค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย มลูค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดหลอ  นัท  มกราม  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         
ผลสะสมจากการลดทุนของบริษทัร่วม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      36,595          -                                 -                    -                     (116,658)        -                    (23,215)            (103,278)              
การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (1)                 1                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     -                     -                    -                       -                           
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     (2,213,747)     -                    -                       (2,213,747)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     903                -                    -                       903                       
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน -                   (713,500)          -                  (165,742)     -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    (3,398,455)     879,242         3,398,455      -                       -                           
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     -                     -                    (2,452,929)       (2,452,929)           
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          (1,885)             -                    -                                 -                    -                     1,885             -                    -                       -                           
กาํไรสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     6,012,725      -                    6,598,714         12,611,439           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          (543,337)             666,760           371,568        -                                 -                    -                     2,316             -                    188,564            685,871                
ยอดหลอ  นัท  ธันาม  132               12,064,665       2,065,645    -                  775,814       226,460               389,880              664,875           392,875        -                                 1,277,830     1,399,914       39,032,705    (1,399,914)    62,960,488       119,851,369         

ยอดหลอ  นัท  มกราม  132               12,064,665       2,065,645    -                  775,814       226,460               389,880              664,875           392,875        -                                 1,277,830     1,399,914       39,032,705    (1,399,914)    62,960,488       119,851,369         
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     (2,446,773)     -                    -                       (2,446,773)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     1,148             -                    -                       1,148                    
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     -                     -                    (2,660,767)       (2,660,767)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    59,719                       -                    -                     -                     -                    17,945              77,664                  
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          (23,328)           (30,467)         -                                 -                    -                     53,795           -                    -                       -                           
กาํไรสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          -                          -                      -                    -                                 -                    -                     7,001,170      -                    7,339,994         14,341,164           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                   -                       -                  -                  -                  -                          588,034              -                      23,548          -                                 -                    -                     (97,325)          -                    392,210            906,467                
ยอดหลอ  นัท  ธันาม  132               12,064,665       2,065,645    -                  775,814       226,460               977,914              641,547           385,956        59,719                       1,277,830     1,399,914       43,544,720    (1,399,914)    68,049,870       130,070,272         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและาํระแลว้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ (ต่อ)
ําหรับ ินุดันท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน เปลียนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน รวม

ยอดหลอ  ันท  มกราม  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         
การแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั (1)                        1                         -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (2,213,747)         -                          (2,213,747)         
อนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรหผู้้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          903                     -                          903                     
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน -                          (713,500)            -                          (165,742)            -                          -                          -                          (3,398,455)         879,242              3,398,455           -                          
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,659,317           -                          1,659,317           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          29,057                12,278                -                          -                          (3,600)                -                          37,735                
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132                     12,064,665         2,065,645           -                          490,247              12,278                1,277,830           1,399,914           8,940,189           (1,399,914)         24,850,986         

ยอดหลอ  ันท  มกราม  132                     12,064,665         2,065,645           -                          490,247              12,278                1,277,830           1,399,914           8,940,189           (1,399,914)         24,850,986         
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (2,446,773)         -                          (2,446,773)         
อนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรหผู้้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1,148                  -                          1,148                  
กาํไรสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2,379,238           -                          2,379,238           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                          -                          -                          91,339                -                          -                          -                          (2,272)                -                          89,067                
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132                     12,064,665         2,065,645           -                          581,586              12,278                1,277,830           1,399,914           8,871,530           (1,399,914)         24,873,666         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

ทุนทีออกและาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับ สินสุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 15,499,811    13,463,699    2,532,095      1,674,839      
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (336,899)       (394,464)       -                    -                    
   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,583,572      1,615,960      17,462           18,706           
   หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 6,236,181      6,209,856      36,180           (32,611)         
   ประมาณการหนี สินเพิมขึน 676,621         728,729         1,762             60,671           
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน 232,148         182,849         221,157         369,485         
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน/สินทรัพยอ์ืนเพิมขึน (ลดลง) 10,226           (14,896)         22,981           3,987             
   ขาดทุนจากการตีราคาทีดิน -                    13,640           -                    -                    
   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/
      ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (106,272)       120,880         -                    -                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (443,025)       -                    (281,235)       -                    
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,455,894      299,496         -                    -                    
   กาํไรจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (52,988)         -                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 18,673           17,365           (49)                (5)                  
   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพิมขึน) 87,235           30,661           39                  (26)                

24,914,165    22,273,775    2,497,404      2,095,046      
   รายไดด้อกเบียสุทธิ (29,170,367)  (28,467,997)  506,817         503,636         
   รายไดเ้งินปันผล (557,466)       (496,116)       (2,818,719)    (2,624,945)    
   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 41,570,834    41,554,073    51,953           69,204           
   เงินสดจ่ายจากดอกเบียจากการดาํเนินงาน (12,349,135)  (14,403,502)  -                    (7)                  
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,170,009)    (982,380)       (4,759)           (4,499)           
กาํรจากการดําเนินงานก่อนการเลยนแลงน
   สินทรัยและหนสินดําเนินงาน 23,238,022    19,477,853    232,696         38,435           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับ สินสุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (47,365,471)  9,527,236      7,950             (5,782)           
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,111,356      2,427,331      -                    -                    
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (2,823,033)    (5,644,949)    -                    -                    
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนี (33,505,821)  9,841,114      350,432         20,549           
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 5,291,669      6,555,990      (258,526)       (195,153)       
   ลกูหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (2,000,917)    (213,534)       -                    -                    
   สินทรัพยอ์ืน 9,075             (653,009)       (19,586)         36,698           
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 39,635,265    7,001,344      -                    -                    
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  16,508,551    (20,078,501)  -                    -                    
   หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม 2,231             (215,156)       -                    -                    
   หนี สินตราสารอนุพนัธ์ (1,744,879)    (2,495,400)    -                    -                    
   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (107,722)       293,775         -                    -                    
   หนี สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 47,361           (7,963)           -                    -                    
   หนี สินอืน 3,057,358      (905,184)       (17,947)         132,013         
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,353,045      24,910,947    295,019         26,760           
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพิมขึน) ลดลง 11,294,333    1,576,368      (451,708)       497,145         
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 709,279         -                    343,218         -                    
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (35,700)         
เงินสดรับดอกเบีย 3,830,277      3,920,524      25,608           18,016           
เงินสดรับเงินปันผล 805,191         743,458         2,818,719      3,304,899      
เงินสดจ่ายซืออาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (654,536)       (1,265,566)    (7,173)           (1,751)           
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,831           70,932           49                  6                    
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 16,008,375    5,045,716      2,728,713      3,782,615      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 13,223,572    13,689,312    500,000         -                    
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื (23,332,157)  (36,914,032)  (500,000)       (1,000,000)    
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื (2,770,330)    (3,326,490)    (578,107)       (596,531)       
เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนดเ้สียทีม่มีอาํนาจควบคุม
  จากการจดทะเบียนจดัตังของบริษทัยอ่ย -                    34,300           -                    -                    
เงินปันผลจ่าย (2,445,625)    (2,212,844)    (2,445,625)    (2,212,844)    
เงินปันผลจ่ายส่วนดเ้สียทีม่มีอาํนาจควบคุม (2,660,644)    (2,487,229)    -                    -                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (17,985,184)  (31,216,983)  (3,023,732)    (3,809,375)    
เงินสดลดลงสุทธิ (623,764)       (1,260,320)    -                    -                    
เงินสด ณ วนัต้นปี 12,077,047    13,337,367    -                    -                    
เงินสด ณ วนัปลายปี 11,453,283    12,077,047    -                    -                    

ข้อมูลเิมเตมิประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลกูหนี เงินใหสิ้นเชือ 
      และเงินลงทุนในลกูหนี ทีซือมา 4,793,307      5,368,516      -                    90                  
   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                    -                    93,183           -                    
   หนี สูญตดับญัชี 7,672,958      6,708,749      771                -                    
   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 33,265           61,217           -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1 
 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป   

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัใหญ่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 
ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย  ์ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ             
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต 
ธุรกิจการจดัการกองทุน และอ่ืน ๆ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ท าข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศ ธปท. เร่ือง การจดัท าและการประกาศ                    
งบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2558 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2 
 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
100.00 100.00 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั บริหารสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพ 

83.44 83.44 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ                              
จ ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวติ 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั 
  

นายหนา้ประกนัชีวติ/
ประกนัวนิาศภยั 

51.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จ ากดั บริการ 51.00 51.00 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั จดัการลงทุน - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัวนิาศภยั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจเช่าซ้ือ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

ใหบ้ริการฝึกอบรม - - 100.00 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพ 

- - 100.00 100.00 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง - - 65.18 65.18 
บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จ ากดั  อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี - - 100.00 100.00 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จ ากดั  บริการ - - 100.00 100.00 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ      

 สินทรัพยร์วม ส าหรับปี        

 2560 2559 2560 2559 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 942,889 892,901 32,851 31,728 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 9,996 10,428 190 322 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 12,749 11,201 3,292 3,097 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 11,447 9,307 1,761 1,914 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 2,528 3,221 178 329 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 39,019 32,779 2,378 2,006 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 1,182 1,613 62 187 

ค) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ง) บริษทัฯจดัท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

จ) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมน้ีแล้ว  เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ               
ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ รายไดต้าม
สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งส าหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนดัช าระ  
เงินต้นหรือดอกเบ้ียเกินก าหนดสามเดือนนับจากวนัครบก าหนดช าระ และจะโอนกลับรายการ
ดอกเบ้ียค้างรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้ดอกเบ้ียหลัง
จากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระดงักล่าวแลว้ 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตาม
เกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะ
รับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกวา่ลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอน โดยค านวณหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีใช้ก าหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) 
ของลูกหน้ีคงเหลือส าหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายช าระในระหว่างปี โดยจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียใน
จ านวนท่ีไม่สูงกวา่จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ี และภายหลงัการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
จะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับลูกหน้ีท่ีมี
การจ่ายช าระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินหรือเงินให้สินเช่ือแล้ว ดอกเบ้ียหรือส่วนลด
ดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจ าหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตัว๋เงิน
หรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือนั้นหรือตามสัดส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บช าระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซ้ือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจ าหน่ายรถยนตใ์ห้กบัลูกคา้            
ซ่ึงจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ข)     ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินใหสิ้นเช่ือโดยค านวณจากยอดเงินตน้ท่ีคงคา้ง บริษทัยอ่ยหยุด
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิส าหรับเงินให้ สินเช่ือรายท่ีเข้าเง่ือนไขตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)  

จ) ก าไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

ก าไร(ขาดทุน)จากการซ้ือขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
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ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยให้
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการ
ใหบ้ริการดงักล่าวในแต่ละคราวดว้ยมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายไดร้อตดับญัชี ซ่ึงบนัทึก
เป็นส่วนหน่ึงของบญัชี “หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายได้
ในส่วนของก าไรขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิพิเศษดงักล่าว และบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหารางวลันั้นแลว้  

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สัญญาประกนัชีวติ 

เบ้ียประกนัชีวติบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัในกรมธรรมห์ลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืน และส าหรับกรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือถึงก าหนดช าระเฉพาะเบ้ียประกันของ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียได้คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแล้ว 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัว๋เงินนั้น 
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ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหนา้ ค่าอากรแสตมป์) 
จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายุของ
สัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และจะรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯและบริษทัย่อย           
ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ  านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตาม            
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเส่ียงท่ี
เหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ในกรณีท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับหรือไม่สามารถหาราคา
ไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง จะใชแ้บบจ าลองท่ีเป็นไปตามทฤษฎี Black Scholes Model ซ่ึงเป็นทฤษฎีสากลท่ีใช้
กนัอยา่งแพร่หลายในการประเมินมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ทั้งน้ี การวดัมูลค่าดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัประกาศ ธปท.  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน              
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียง
บางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยท่ีใช้ในการค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉล่ีย                  
ถ่วงน ้าหนกั 

4.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอนและค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยจะโอนเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอด
คงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนโดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี              
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีจะ
บนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแล้วปรับด้วยส่วนได้เสียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วมตาม
อตัราส่วนการลงทุน  
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4.6 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ยยอด            
เงินตน้รวมดอกเบ้ีย รายไดร้อตดับญัชีและส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดง
เป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้งสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกรอตดับญัชี 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินให้กูย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ี
น าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผอ่นช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 

4.7 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ก) ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของเงินใหสิ้นเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจ านวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวา่
จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บนัทึกบญัชี
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัส ารองในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดหน้ีเงินตน้               
คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
กนัเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
จ าหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดวา่จะจ าหน่ายหลกัประกนัไดต้าม
หลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งน้ี ส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 
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และส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อย                   
กนัเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกนั 
โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดั
ช าระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีต่อ
ยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณากนัส ารองเพิ่มเติมโดยค านึงถึงผลสูญเสียท่ี
อาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณน้ีไดมี้การสอบทานรายละเอียดและทบทวน
ความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  

ข) บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละ
รายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั และตั้งค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บช าระคืนไมค่รบ ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย
ถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งส ารองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ก.ล.ต. 

ค)  บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และส าหรับลูกหน้ีท่ีค้างช าระ                 
เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้                
ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีได ้โดยการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะน าไปลดหรือเพิ่มค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ 

4.8 การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ีปัญหา 

ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขในการช าระหน้ี  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดยค านวณจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกค้า               
รายใหญ่ในตลาดท่ีใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีท่ีค านวณไดท่ี้ต ่ากวา่ยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี และถือเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในปีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผือ่การปรับมูลค่าดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่ากบับญัชีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญ
และหน้ีสงสัยจะสูญ   
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ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียท่ีรับโอนมาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย  ์(ซ่ึงอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) แต่ไม่เกินยอดหน้ี                   
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีหยุดรับรู้รายไดจ้นถึงวนัปรับโครงสร้างหน้ี) ส่วนเกิน
ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มากกวา่มูลหน้ีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็นก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี
หรือดอกเบ้ียรับในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุน
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

4.9 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของบริษทัยอ่ยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนท่ี
ไม่มีภาระค ้ าประกนัออกทั้งด้านสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัย่อย
เท่านั้น 

4.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหน้ี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตาม
หลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเม่ือขาย ยกเวน้การขายโดยการให้ผูซ้ื้อกู้ยืมเงิน ก าไรจะรับรู้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย ธปท. 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน                
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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4.11 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ี ดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเส่ือมราคา  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดงสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น                
คร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวธีิราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ค) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า                  
(ถ้ามี) ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงัน้ี 

อาคาร - 20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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ง) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่มเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยท่ี์คงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยอา้งอิงจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ประเมิน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผือ่การดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

4.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม โดยตดัจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

4.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวธีิซ้ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ี
สูงกวา่ส่วนไดเ้สียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
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4.15 ลูกหนี/้เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทั้งน้ีรวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหกับญัชีในการ
ท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 

4.16 หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน/หลกัทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

บริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการท าสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญา
ซ้ือคืน โดยมีก าหนดวนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายส าหรับหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมี
สัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หรือเงินให้สินเช่ือแล้วแต่
คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม ในขณะท่ีหลกัทรัพยข์ายโดยมี
สัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหน้ีสินในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซ้ือคืนถือเป็น
หลกัประกนั 

4.17 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย  

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก
จ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภัยเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยจะ                     
จดัประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทาง
กฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้  าให้ผูรั้บประกนัภยั
มีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

 บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาหากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเส่ียง
ดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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4.18 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
เก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

4.19 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัย 

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (ค่าสินไหมทดแทน
คา้งรับ และรายการค้างรับอ่ืน ๆ จากบริษัทประกันภยัต่อ ยกเวน้เบ้ียประกันภัยค้างรับหักค่าเผื่อ                     
หน้ีสงสัยจะสูญ) เงินมดัจ าท่ีวางไวจ้ากการรับประกนัภยัต่อ และส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจาก
การประกนัภยัต่อ โดยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณข้ึนตามสัดส่วน
ของการประกนัภยัต่อของส ารองเบ้ียประกนัภยั และส ารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ย
การค านวณส ารองประกนัภยั 

ข) หน้ีสินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ าท่ีบริษทัยอ่ย
ถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ซ่ึงเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบด้วยเบ้ียประกนัภยัต่อ   
คา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

4.20 เงินส ารองเบีย้ประกนัภัย/เงินส ารองประกนัชีวติ 

สัญญาประกนัภยั 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงั
ไม่ส้ินสุด 

ก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อดว้ย
วธีิการ ดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี)  
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 ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้อาประกนัภยัต่อ ค านวณจากเบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสัญญาในกรมธรรม ์

ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

บริษทัยอ่ยจะค านวณส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve) ซ่ึงเป็นจ านวนเงิน
ท่ีบริษทัยอ่ยจดัสรรไวเ้พื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงั
มีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ               
ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบั
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่ส ารอง              
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดในงบการเงิน 

สัญญาประกนัชีวติ  

เงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกนัจนถึงวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีประมาณวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ 

บริษทัย่อยบนัทึกเงินส ารองประกันชีวิตตามวิธีส ารองประกันภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (GPV) ซ่ึงเป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัอีกประเภทหน่ึงท่ีมีขอ้สมมติหลกัเก่ียวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลดและอตัรา                
เงินปันผลท่ีไม่รับรองการจ่ายในอนาคต โดยการค านวณตามวิธีน้ีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) เร่ืองการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวติ 

4.21 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันภัย/เงินที่ต้องจ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

สัญญาประกนัภยั 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ
การแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
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นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดต้ั้งส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้
ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั โดย
ค านวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต
ส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในงบการเงิน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัยอ่ย
ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  

สัญญาประกนัชีวติ 

เงินท่ีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวติบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

4.22 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทัย่อยใน
ฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระ
ผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน  ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ท ารายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคา้บนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอา้งอิง
ราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะค านวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า                
ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิต
ของคู่สัญญาแต่ละราย 
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ตราสารอนุพนัธ์อ่ืน (สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน) ท่ีมิไดมี้ไวเ้พื่อคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่า
ดว้ยวิธีคงคา้ง โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีใน
ลกัษณะเดียวกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (ถา้มี) จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส่วนองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง คือ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญา
แลกเปล่ียนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.24 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.25 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการ 
ดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กั
ตน้ทุนในการขาย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน
หักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตอ้งไม่               
สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

4.26 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

หุ้นกู้อนุพนัธ์เป็นหุ้นกู้ท่ีบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้า ซ่ึงเป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจ าหน่ายภายใตเ้ง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนท่ีขายปรับดว้ยส่วนต ่ากว่ามูลค่าของหุ้นกูท่ี้ตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

อนุพนัธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใตบ้ญัชีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์โดยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมค านวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบ้ีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

4.27 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 



228

รายงานประจำาปี 2560

20 
 

 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.28 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี
ใช้ในการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน               
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผูกพนัท่ีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.29 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.30 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.31 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้แก่
ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีตลาด
ซ้ือขายคล่องรองรับ แต่กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีใช้อยา่งแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือและค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ้

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลค่า
ของเงินให้สินเช่ือจากความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้หลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย                
จะสูญของ ธปท. หรือ ก.ล.ต. ประกอบกบัดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือ
ลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายช าระคืนหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหน้ีรายตัว           
ความน่าจะเป็นของการผดินดัช าระหน้ี มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  
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5.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาวา่
เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน ซ่ึงการท่ีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า
หรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

5.4 การประเมินกองทุนเพ่ือการลงทุนตามนิยามของกจิการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตัว 

ในการประเมินว่ากองทุนท่ีบริษทัย่อยรับหน้าท่ีบริหารจดัการเข้านิยามการเป็นกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง
เฉพาะตวัหรือไม่ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินสิทธิของบุคคลอ่ืนในการออกเสียง และสิทธิ          
อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัอ่ืน 
สิทธิในการเลิกกองทุน หรือสิทธิในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อประเมินวา่สิทธิดงักล่าวถือเป็นปัจจยัหลกั
ในการก าหนดวา่ใครเป็นผูค้วบคุมกองทุนหรือไม่ 

5.5 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ              
ตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

5.6 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้          
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้หลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  
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5.7 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศยัข้อสมมติฐานและ             
การประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.8 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ ซ่ึงประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้
เน่ืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การเปล่ียนแปลงของอตัรา
คิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
การวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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5.10 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าด าเนินงาน  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอน
หรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่  

5.11 เงินส ารองประกนัภัย/เงินส ารองประกนัชีวติ 

เงินส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่ 

เงินส ารองประกนัชีวิตค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัหรือ
ขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลาในเวลานั้น 
ซ่ึงการประมาณการเงินส ารองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดี
ท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.12 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซ่ึง
ตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากล โดยข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบด้วยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น 

5.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต           
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน และอตัราการมรณะ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด
ท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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5.14 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟฯู 5,434 800 6,234 3,606 5,500 9,106 
ธนาคารพาณิชย ์ 411 24,258 24,669 297 4,075 4,372 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 36,891 36,891 1 3,450 3,451 
สถาบนัการเงินอ่ืน 798 17,997 18,795 2 22,196 22,198 

รวม 6,643 79,946 86,589 3,906 35,221 39,127 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 21 21 2 28 30 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - (3) (3) - (1) (1) 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (244) (244) - (222) (222) 
รวมในประเทศ 6,643 79,720 86,363 3,908 35,026 38,934 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,397 7,794 9,191 1,368 8,068 9,436 
เงินยโูร 45 - 45 32 - 32 
อ่ืน ๆ 283 - 283 262 - 262 

รวม 1,725 7,794 9,519 1,662 8,068 9,730 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 36 36 - 71 71 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - (1) (1) 
รวมต่างประเทศ 1,725 7,830 9,555 1,662 8,138 9,800 

รวม 8,368 87,550 95,918 5,570 43,164 48,734 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 22 - 22 30 - 30 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - - - 

รวมในประเทศ 22 - 22 30 - 30 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินฝากกบับริษทัย่อยจ านวน 22 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(2559: 30 ลา้นบาท)  

7. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ และ
การปรับบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งของตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) แบ่งตาม
ประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จ านวนเงิน                        

มูลค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้ง จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา* 

อตัราแลกเปลีย่น       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 530 585 85,137 642 698 85,966 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 128 32 9,592 44 103 11,076 
อตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 1,848 1,785 271,684 2,505 2,485 309,647 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร - - 20,530 - - 1,000 
อตัราแลกเปลีย่นและอตัราดอกเบีย้       
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 139 138 7,931 373 335 9,693 
   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคาร 243 325 10,425 - 1,291 11,430 
อ่ืนๆ       

   ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 1 3 2,303 - - 1,713 

รวม 2,889 2,868 407,602 3,564 4,912 430,525 

* เปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายช าระ 
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ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้ไว้
เพื่อคา้ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยวิธีคงคา้ง โดยผลก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี แสดงเป็นสินทรัพย์
ตราสารอนุพนัธ์/หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ ส าหรับดอกเบ้ียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญาจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียคา้ง
รับในส่วนของสินทรัพยอ่ื์นหรือดอกเบ้ียคา้งจ่ายแลว้แต่กรณี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สัดส่วนการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา 
โดยพิจารณาจากจ านวนเงินตามสัญญา เป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
คู่สญัญา 2560 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 93.32 93.04 
บุคคลภายนอก 6.68 6.96 
รวม 100.00 100.00  

8. เงินลงทุน 

8.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนเพ่ือค้า         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 11,487 11,500 9,317 9,321 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 5,135 5,364 4,617 4,782 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 1,748 1,713 1,613 1,597 - - - - 

 18,370 18,577 15,547 15,700 - - - - 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 207  153  -  -  
สุทธิ 18,577  15,700  -  -  
เงินลงทุนเผ่ือขาย         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 114,299 114,495 125,159 124,804 497 497 105 105 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 25,025 25,373 23,472 23,611 686 695 597 608 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,441 10,430 11,465 11,434 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ
ของตลาดในประเทศ 3,350 4,531 5,086 5,729 224 941 290 890 

หน่วยลงทุน 610 625 155 158 199 200 145 147 
 153,725 155,454 165,337 165,736 1,606 2,333 1,137 1,750 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,729  399  727  613  
สุทธิ 155,454  165,736  2,333  1,750  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 

 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 

ตราสารหนี้ทีจ่ะถือจนครบก าหนด  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวสิาหกิจ 43 49 564 568 - - - - 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 240 273 305 337 - - - - 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 956 1,710 1,036 2,009 529 1,132 562 1,140 

 1,239 2,032 1,905 2,914 529 1,132 562 1,140 
หกั:  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (239)  (201)  (126)  (84)  
สุทธิ 1,000  1,704  403  478  
เงินลงทุนทัว่ไป         
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,681  3,824  76  76  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1  39  -  -  

หน่วยลงทุน 25  25  -  -  
 3,707  3,888  76  76  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (35)  (100)  (25)  (25)  
สุทธิ 3,672  3,788  51  51  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 178,703  186,928  2,787  2,279  
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8.2 จ าแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

 
เม่ือ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เม่ือ            
ทวงถาม 

ไม่เกิน    
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5 23,293 90,859 142 114,299 262 19,032 105,032 833 125,159 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 1,188 18,865 4,972 25,025 - 1,750 17,052 4,670 23,472 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 4,249 5,863 329 10,441 - 3,592 7,512 361 11,465 

รวม 5 28,730 115,587 5,443 149,765 262 24,374 129,596 5,864 160,096 

บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - 39 453 41 533 - 79 (204) (122) (247) 

รวม 5 28,769 116,040 5,484 150,298 262 24,453 129,392 5,742 159,849 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - - 43 43 - 522 - 42 564 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 40 50 150 240 - 120 35 150 305 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 956 - - - 956 1,036 - - - 1,036 

รวม 956 40 50 193 1,239 1,036 642 35 192 1,905 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (239) - - - (239) (201) - - - (201) 

รวม 717 40 50 193 1,000 835 642 35 192 1,704 

รวมตราสารหนี ้ 722 28,809 116,090 5,677 151,298 1,097 25,095 129,427 5,934 161,553 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซ้ือมา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ครบก าหนด ครบก าหนด 

 
เม่ือ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เม่ือ            
ทวงถาม 

ไม่เกิน    
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 497 - - 497 - 105 - - 105 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 315 371 - 686 - 20 577 - 597 

รวม - 812 371 - 1,183 - 125 577 - 702 

บวก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า - 6 3 - 9 - - 11 - 11 

รวม - 818 374 - 1,192 - 125 588 - 713 

ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด           

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (1) 529 - - - 529 562 - - - 562 

รวม 529 - - - 529 562 - - - 562 

หกั: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (126) - - - (126) (84) - - - (84) 

รวม 403 - - - 403 478 - - - 478 

รวมตราสารหนี ้ 403 818 374 - 1,595 478 125 588 - 1,191 

(1)  ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนีท่ี้รับโอนเม่ือทวงถามเป็นยอดคงเหลือของลูกหนีท่ี้ซ้ือมา ซ่ึงส่วนใหญ่ผิดนัดช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 
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8.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 
ข้ึนไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม จ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1,668 1,455 828 723 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน 1 2 - - 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 21 21 20 20 

8.4 เงินลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนเป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือจากการ
รับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 956 1,036 529 562 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (239) (201) (126) (84) 

เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 717 835 403 478 

 

 

 2560 2559 

 

จ านวน
ราย 

ยอดหน้ี           
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

(Yield) 
จ านวน    
ราย 

ยอดหน้ี         
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 
งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี 307 8,240 956  315 8,332 1,036  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ี 
 ท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี 193 4,752 529  198 4,799 562  
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีของเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
ก่อนการปรับ              
โครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
หลงัปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท ลา้นบาท 
2560    
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 6 14 14 

รวม 6 14 14 

2559    
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1 - - 

รวม 1 - - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
ก่อนการปรับ              
โครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
หลงัปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท ลา้นบาท 
2560    
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 5 13 13 

รวม 5 13 13 

2559    
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1 - - 

รวม 1 - - 
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 ลูกหน้ีของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ท่ี มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี ส้ินสุดว ันท่ี                     
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีระยะเวลาการช าระหน้ีตามสัญญาโดยนับจากอายุหน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปี         
ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีก าหนดช าระในปี  5 8 1 - 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 1 6 - - 

รวม 6 14 1 - 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มีก าหนดช าระในปี  4 7 1 - 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 1 6 - - 

รวม 5 13 1 - 

 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดท้  าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินใหสิ้นเช่ือตามประกาศ
ของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ซ่ึงถือเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ            
2559 จึงไม่มียอดคงคา้งของหน้ีท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 



242

รายงานประจำาปี 2560

34 
 

8.5 เงินลงทุนในบริษัททีม่ีปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผ่ือขาดทุน/ 
ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 

 จ านวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน         
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 114 119 729 784 1,295 1,327 147 151 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี         

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  

 
มูลค่ายติุธรรม/ 

ค่าเผ่ือขาดทุน/ 
ค่าเผ่ือดอ้ยค่า 

 จ านวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ี่รับโอน         
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี

หรือผิดนดัช าระหน้ี 
65 68 392 407 913 942 58 58 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึก
โดยวธีิราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน          เงินปันผลรับ 
 ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) ตามวิธีราคาทุน ส าหรับปี 

                           ช่ือบริษทั  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษทัยอ่ย         
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 60,649 60,649 50.96 50.96 31,866 31,866 2,472 2,318 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                700 700 100.00 100.00 700 700 130 35 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั 143 143 83.44 83.44 117 117 45 99 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 48 88 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ  ากดั 50 50 51.00 51.00 26 26 - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ  ากดั 20 20 51.00 51.00 10 10 - - 
บริษทัร่วม         

บริษทั เอม็ บี เค จ  ากดั (มหาชน) 1,708 1,708 10.00 11.04 596 658 124 124 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม     33,823 33,925 2,771 2,576 

 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ น าเงินไปลงทุนในบริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั จ  านวน 50,998 หุ้น 
คิดเป็นเงิน 1 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 บริษทัฯ น าเงินไปลงทุนเพิ่มอีก จ านวน 2,499,000 
หุน้ คิดเป็นเงิน 25 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 26 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ น าเงินไปลงทุนในบริษทั ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ  ากดั จ  านวน 203,998 หุ้น 
คิดเป็นเงิน 2 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ น าเงินไปลงทุนเพิ่มอีก จ านวน 816,000 หุ้น 
คิดเป็นเงิน 8 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 

 ในระหว่างปี 2560 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด์ 6 ได้จ่ายคืนทุนให้แก่บริษทัฯจ านวน 93 ล้านบาท          
ตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน บริษทัฯมีก าไรจากการรับคืน 53 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 
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9.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีม่ีสาระส าคัญ   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดยส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

เงินปันผลจ่ายให้กบั       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 

ก าไรท่ีแบ่งให้กบั                                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ านาจควบคุมในบริษทั
ยอ่ยในระหวา่งปี 

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนท่ี
แบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ยใน

ระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
ธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 49.04 49.04 67,369 62,308 2,652 2,468 7,314 6,503 381 174 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ 
ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 49.00 49.00 631 588 - - 33 92 10 15 

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีม่ีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อน
การตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)              

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

จ ากดั (มหาชน) 
 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 1,009,557 950,512 10,610 11,035 
หน้ีสินรวม 873,349 824,391 9,322 9,835 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)              

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

จ ากดั (มหาชน) 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 41,981 40,366 202 356 
ก าไรส าหรับปี 14,369 12,839 67 189 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  806 451 21 30 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,175 13,290 88 219 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)              

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

จ ากดั (มหาชน) 
 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน)                          
กิจกรรมด าเนินงาน 2,615 26,182 (1,075) (707) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                        
กิจกรรมลงทุน 14,195 3,657 1,075 707 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (17,434) (31,099) - - 

เงินสดลดลงสุทธิ (624) (1,260) - - 

9.4 ข้อมูลกระแสเงินสดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

  ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

 เอน็ เอฟ เอส จ ากดั แมก๊ซ์ จ  ากดั ที เอส จ ากดั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน        
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 48 118 58 116 108 148 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้      
เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 

     
 

   ก าไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นช าระหน้ี - (25) (9) (5) - - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย                     

(โอนกลบั) (2) (24) (1) (14) (6) (146) 
   หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน                             

จากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) (46) (7) - (1) (2) 16 

   อ่ืน ๆ (2) (7) (1) (5) 1 1 

 (2) 55 47 91 101 19 
   รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 17 37 22 26 (148) (297) 
   รายไดเ้งินปันผล (3) (3) - - - - 
   เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 8 - - - 148 300 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (16) (4) (27) (5) (15) (6) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 4 85 42 112 86 16 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์

 เอน็ เอฟ เอส จ ากดั แมก๊ซ์ จ ากดั ที เอส จ ากดั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยด์  าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราว 317 (257) 187 (24) - - 

   เงินลงทุนในลูกหน้ี - 27 11 1 - - 
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 57 9 (67) 17 333 663 
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 92 214 (33) 40 347 862 
   สินทรัพยอ่ื์น 1 8 (4) 7 (20) 10 
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)       
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - - - - - (691) 
   หน้ีสินอ่ืน (26) 6 38 (5) (20) (21) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 445 92 174 148 726 839 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        

เงินสดรับจากเงินปันผล 3 3 - - - - 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 3 3 - - - - 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (230) - (57) - - - 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (25) (44) (22) (28) - (4) 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (130) (35) (54) (118) (330) (700) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (385) (79) (133) (146) (330) (704) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 63 16 41 2 396 135 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 30 14 14 12 190 55 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 93 30 55 14 586 190 
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9.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
      ส่วนแบ่ง  
      ส่วนเกินทุนจาก  
      การเปล่ียนแปลง  
      สัดส่วนการถือหุ้น ส่วนแบ่งผลก าไร 

  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                  ส่วนแบ่งผลก าไร ในบริษทัยอ่ยของ ขาดทุนเบด็เสร็จ 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) วธีิราคาทุน(1) วธีิส่วนไดเ้สีย ในระหวา่งปี                       ในระหวา่งปี    บริษทัร่วม ในระหวา่งปี    

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บมจ. เอ็ม บี เค (ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ) 

 
 

1,708 

 
 

1,708 

 
 

19.90 

 
 

21.98 

 
 

861 

 
 

948 

 
 

2,827 

 
 

2,890 

 
 

248 

 
 

248 

 
 

337 

 
 

395 

 
 

82 

 
 

- 

 
 

33 

 
 

502 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    861 948 2,827 2,890 248 248 337 395 82 - 33 502 

 (1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระส าคญั 

9.6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอ็ม บี เค จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2560 (1) 30 กนัยายน 2559 (1) 

สินทรัพยร์วม 46,668 44,626 
หน้ีสินรวม (23,830) (22,672) 

รายการอ่ืนในส่วนทุนของบริษทัร่วม 193 (936) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 23,031 21,018 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 19.90 21.98 

สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 4,583 4,619 
การตดัรายการระหวา่งกนั (1,808) (1,786) 
ค่าความนิยม 52 57 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 2,827 2,890 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (1) 

 2560 2559 

รายได ้ 10,351 12,654 
ก าไรส าหรับปี 1,864 2,046 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  1,060 3,495 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,924 5,541 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของบริษทั
ร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่าง
กนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่ผลก าไรส าหรับปีดงักล่าวไม่แตกต่าง
อยา่งมีสาระส าคญัจากผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 บริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) มีการลดทุนจดทะเบียนส าหรับโครงการหุ้นทุน
ซ้ือคืนจ านวน  178,331,000 หุ้น ท าให้ ทุนท่ีออกและช าระแล้วลดลงจาก 1,886,291,000 หุ้น เป็น 
1,707,960,000 หุ้น ซ่ึงการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯและ            
บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 19.90 เป็นร้อยละ 21.98  

 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในหุ้น
สามญัของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 17,765,290 หุ้น และ 17,722,000 หุ้น ตามล าดบั ท าให้
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 21.98 เป็นร้อยละ 19.90 

ข) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเป็นบริษัท                  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บมจ. เอม็ บี  เค  6,560 5,405 3,296 2,715 
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10. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

10.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินเบิกเกินบญัชี 16,668 17,261 - - 
เงินใหกู้ย้มื 263,062 261,679 48 107 
ตัว๋เงินรับ 56,185 62,534 711 986 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 425,996 393,325 48 51 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,710 1,743 - - 
อ่ืน ๆ 153 141 - - 

หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (55,129) (48,173) (2) (2) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 708,645 688,510 805 1,142 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 601 631 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ
จากรายไดร้อตดับญัชี 709,246 

 
689,141 

 
805 

 
1,142 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      
1) เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
     - รายสินเช่ือ  (8,446) (7,531) (80) (86) 
     - รายกลุ่ม (5,820) (5,645) - - 
2) เงินส ารองส่วนเกิน (10,237) (11,963) - - 

หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1) (2) - - 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 684,742 664,000 725 1,056 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,101 3,508 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 15 28 - - 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,116 3,536 - - 

หกั:  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (14) (14) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 4,102 3,522 - - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ                             688,844 667,522 725 1,056 
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10.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นทีอ่ยู่ของลูกหนี ้
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 696,946 - 696,946 672,777 - 672,777 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 8,555 5,570 14,125 11,916 6,455 18,371 
เงินสกุลอ่ืน ๆ 161 1,529 1,690 120 778 898 

รวม * 705,662 7,099 712,761 684,813 7,233 692,046 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 805 - 805 1,142 - 1,142 

รวม * 805 - 805 1,142 - 1,142 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

10.3 จ าแนกตามประเภทธุรกจิและการจัดช้ัน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 7,141 289 30 11 27 7,498 - 7,498 
อุตสาหกรรมการผลิตและ         
การพาณิชย ์ 75,475 313 2,534 274 2,177 80,773 332 81,105 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ        
การก่อสร้าง 45,286 94 262 150 1,653 47,445 39 47,484 

การสาธารณูปโภคและบริการ 57,038 285 279 85 1,080 58,767 111 58,878 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 92,789 1,255 897 829 1,851 97,621 55 97,676 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 4,116 4,116 
เพ่ือเช่าซ้ือ 304,052 23,433 1,312 1,144 1,121 331,062 39,969 371,031 
อ่ืน ๆ 27,263 627 497 181 575 29,143 361 29,504 

อ่ืน ๆ 15,223 2 146 - 98 15,469 - 15,469 

รวม* 624,267 26,298 5,957 2,674 8,582 667,778 44,983 712,761 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี  



251

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

43 
 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 13,703 14 299 35 29 14,080 1 14,081 
อุตสาหกรรมการผลิตและ         
การพาณิชย ์ 74,384 206 938 425 1,985 77,938 300 78,238 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ        
การก่อสร้าง 45,370 111 363 886 1,115 47,845 36 47,881 

การสาธารณูปโภคและบริการ 58,275 349 204 50 1,136 60,014 103 60,117 
การบริโภคส่วนบุคคล         
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 94,094 1,345 576 519 1,168 97,702 54 97,756 
เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 3,536 3,536 
เพ่ือเช่าซ้ือ 284,130 22,826 1,363 1,264 2,010 311,593 33,750 345,343 
อ่ืน ๆ 26,760 636 534 184 493 28,607 351 28,958 

อ่ืน ๆ 15,971 3 4 1 157 16,136 - 16,136 
รวม* 612,687 25,490 4,281 3,364 8,093 653,915 38,131 692,046 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 10 4 - 1 6 21 
เพ่ือเช่าซ้ือ - - - - 46 46 
อ่ืน ๆ 3 - - - 30 33 

อ่ืน ๆ  703 - - - - 703 

รวม* 716 4 - 1 84 805 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       
เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 4 - 4 1 7 16 
เพ่ือเช่าซ้ือ - - - - 49 49 
อ่ืน ๆ - - - - 96 96 

อ่ืน ๆ  979 - - - - 979 

รวม* 983 - 4 1 154 1,142 

* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

10.4 สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจ
บริหารสินทรัพย)์ มีสินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามเกณฑ์ของ ธปท. และ ก.ล.ต. (หมายถึงเงินให้สินเช่ือท่ีจดัชั้นต ่ากวา่
มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ                                
(ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 85 159 85 159 
ธุรกิจธนาคาร 14,384 12,863 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 2,744 2,716 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 14 14 - - 

เงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีแลว้ และเขา้เง่ือนไขการจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเช่ือท่ีระงบัการ
รับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บริษทัฯ 85 159 85 159 
ธุรกิจธนาคาร 21,362 21,068 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 14 14 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหน้ีตามเกณฑ์เงินสด และบริษทัยอ่ย
ท่ีเป็นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเช่ือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

10.5 การปรับโครงสร้างหนี ้

 ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทับริหารสินทรัพย ์
และบริษทัหลกัทรัพย)์ ไดท้  าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
จ านวน             

รายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ 
ปรับโครงสร้าง

หน้ี (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยท่ี์จะ 
รับโอนตาม
สัญญา 

มูลค่าของ
สินทรัพยท่ี์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2560      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1,092 2,317 2,317   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 
และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข                  
การช าระหน้ี 

2 60 59 ท่ีดินพร้อม                     
ส่ิงปลูกสร้างและ

รถยนต ์                

49 

      

รวม 1,094 2,377 2,376   
2559      
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1,950 5,456 5,411   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 
และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข                  
การช าระหน้ี 

8 167 159 ท่ีดินพร้อม                      
ส่ิงปลูกสร้าง 

195 

      

รวม 1,958 5,623 5,570   

(1) แสดงด้วยยอดคงเหลือตามบัญชี (เงินต้นบวกดอกเบีย้ค้างรับ)  
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 ลูกหน้ีของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างปี 2560 และ 2559 มี
ระยะเวลาการช าระหน้ีตามสัญญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ณ วนัส้ินปีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหน้ี 

  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัช าระแลว้ภายหลงัท าสัญญา 398 1,016 900 947 
มีก าหนดช าระในปี  264 851 221 790 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 264 204 565 2,746 
5 - 10 ปี 121 193 172 645 
10 - 15 ปี 20 52 42 322 
มากกวา่ 15 ปี 27 60 58 120 

รวม 1,094 2,376 1,958 5,570 

ขอ้มูลส าหรับปี 2560 และ 2559 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีมีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 866 979 1 1 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี / รับโอนสินทรัพยช์ าระหน้ี                  49 66 37 7 
เงินสดท่ีรับช าระจากลูกหน้ี 3,613 5,273 48 16 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ี  73 215 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบ้ีย            
คา้งรับ) ท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ทั้งส้ิน ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหน้ีคงคา้ง 
จ านวนหน้ีคงคา้งสุทธิ

จากหลกัประกนั 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 17 16 30 93 17 14 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 8,465 13,532 8,240 10,093 1,772 2,850 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 238 325 2,580 4,261 1,771 2,923 
บริษทัยอ่ยอ่ืน 100 129 319 382 118 130 
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10.6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเช่าซ้ือและเช่า
การเงิน) มีลูกหน้ีภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับ
รถยนต์ รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 7 ปี และคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 113,943 287,236 26,527 427,706 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (18,817) (34,899) (1,409) (55,125) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 95,126 252,337 25,118 372,581 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (9,571) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    363,010 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 115,626 260,267 19,175 395,068 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (17,548) (29,592) (1,016) (48,156) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 98,078 230,675 18,159 346,912 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (9,658) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    337,254 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 จ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 48 - - 48 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) - - (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                         
 ตามสัญญา 46 - - 46 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (46) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 51 - - 51 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) - - (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                         
 ตามสัญญา 49 - - 49 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (49) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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10.7 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหาร
สินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น และเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม(1) 

 2560 2559 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 624,843 416,560 3,311 613,284 404,054 2,985 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 26,308 23,844 2,336 25,507 23,188 2,151 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 5,960 2,998 2,241 4,287 2,465 1,666 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 2,674 1,491 823 3,364 1,656 906 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 8,582 4,111 3,473 8,093 4,745 3,577 

รวม 668,367 449,004 12,184 654,535 436,108 11,285 

เงินส ารองส่วนเกินเผือ่หน้ีท่ีอาจ 
    เรียกเก็บไม่ได ้  10,017   11,743 

รวม   22,201   23,028 

(1) เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของธปท. และหลังหักรายการระหว่างกัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ  

ยอดสุทธิท่ีใช ้
ในการตั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 716 707 7 983 979 10 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 4 - - - - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - 4 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 1 - - 1 - - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 84 73 73 154 76 76 

รวม 805 780 80 1,142 1,055 86 
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 อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 

ลูกหน้ีเช่าซ้ือส่วนบุคคลเฉพาะ                                 
ของธนาคารธนชาต(2) เงินใหสิ้นเช่ืออ่ืน 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 0.71 0.62 1 1 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 10.03 9.50 2 2 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 40.67 39.96 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 39.66 39.12 100 100 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 40.60 40.39 100 100 

(2)  อัตราร้อยละดังกล่าวเป็นอัตราร้อยละเฉลี่ยท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

10.8 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีม่ีปัญหา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์และธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหน้ีท่ี
มีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

4 6 205 217 1 7 2 2 

2.  บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            
จดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  
ตลาดหลกัทรัพย ์

32 24 554 478 310 365 245 113 

3.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ            
ผิดนดัช าระหน้ี 

1,035 1,002 8,262 8,874 4,634 4,359 3,874 4,780 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 จ านวนรายลูกหน้ี มูลหน้ี มูลค่าหลกัประกนั ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผิดนดัช าระหน้ี 
20 21 16 84 11 88 10 10 
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10.9 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์จัดช้ันตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์  าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ดอกเบ้ียคา้งรับ ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
เร่ือง การจดัท าบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถสรุปลูกหน้ีจดัชั้นไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 

 

จ านวน                     
มูลหน้ี 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว้ 

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผือ่
หน้ีสงสัย                   
จะสูญ 

จ านวน                         
มูลหน้ี 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ
ท่ีตั้งไว้ 

มูลหน้ีสุทธิ
หลงัหกัค่าเผือ่
หน้ีสงสัย                  
จะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 4,102 - 4,102 3,522 - 3,522 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 1 1 - 1 1 - 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 13 13 - 13 13 - 

รวม 4,116 14 4,102 3,536 14 3,522 

 บริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับมูลหน้ีจดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต ่า
ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเส่ียงในการรับช าระ
หน้ีจากลูกหน้ีจดัชั้นดงักล่าว 

10.10 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัยอ่ย ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจเช่าซ้ือและใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจ าแนกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระโดยนบัจากวนัท่ีท่ีครบ
ก าหนดช าระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 

ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั  38,793 32,663 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 811 813 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี 168 170 
ลูกหน้ีระหวา่งการด าเนินคดี 679 545 
รวม 40,451 34,191 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งไวต้ามบญัชี 2,301 2,110 
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11. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย ส ารอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 2,985 2,151 1,666 906 3,577 11,743 23,028 2,125 25,153 
จ านวนท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)                     
ในระหวา่งปี 326 185 575 (83) 6,411 (1,726) 5,688 290 5,978 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,051 - 1,051 8 1,059 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (7,566) - (7,566) (107) (7,673) 

ยอดปลายปี 3,311 2,336 2,241 823 3,473 10,017 22,201 2,316 24,517 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย ส ารอง  บริษทั งบการเงิน 

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอ่ืน รวม 

ยอดตน้ปี 2,873 2,297 1,670 1,291 6,582 9,681 24,394 1,846 26,240 
จ านวนท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)                     
ในระหวา่งปี 112 (146) (4) (385) 2,272 2,062 3,911 349 4,260 

หน้ีสูญรับคืน - - - - 1,356 - 1,356 6 1,362 

หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (6,633) - (6,633) (76) (6,709) 

ยอดปลายปี 2,985 2,151 1,666 906 3,577 11,743 23,028 2,125 25,153 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 10 - - - 76 86 
จ านวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) ในระหวา่งปี (3) - - - (3) (6) 
หน้ีสูญรับคืน - - - - 1 1 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (1) (1) 

ยอดปลายปี 7 - - - 73 80 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  กล่าวถึง ต ่ากวา่  สงสัย  

 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 10 - - - 81 91 
จ านวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) ในระหวา่งปี - - - - (5) (5) 

ยอดปลายปี 10 - - - 76 86 

12. ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี ้

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดตน้ปี 2 4 - - 

ตดัจ าหน่ายในระหวา่งปี (1) (2) - - 

ยอดปลายปี 1 2 - - 

13. คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 76,154 624,843 - - 187 701,184 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 26,308 - - 116 26,424 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 5,960 - - 11 5,971 
จดัชั้นสงสัย - 2,674 - - 8 2,682 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 8,582 503 1,761 402 11,248 

รวม 76,154 668,367 503 1,761 724 747,509 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น         
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ 26,213 613,284 - - 213 639,710 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 25,507 - - 115 25,622 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 4,287 - - 13 4,300 
จดัชั้นสงสัย - 3,364 - - 10 3,374 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 8,093 1,290 1,538 340 11,261 

รวม 26,213 654,535 1,290 1,538 691 684,267 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น             
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 716 - - - 716 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 4 - - - 4 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชั้นสงสัย - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 84 151 1,308 104 1,647 

รวม - 805 151 1,308 104 2,368 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              
ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ              
แก่ลูกหน้ีและ    
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ่ื์น รวม 

จดัชั้นปกติ - 983 - - - 983 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน - 4 - - - 4 
จดัชั้นสงสัย - 1 - - - 1 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ - 154 117 1,087 81 1,439 

รวม - 1,142 117 1,087 81 2,427 
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14. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 4,064 12 (467) 3,609 
สังหาริมทรัพย ์ 418 4,787 (4,759) 446 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,981 452 (309) 2,124 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน     

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 97 506 (235) 368 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,560 5,757 (5,770) 6,547 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,568) (730) 498 (1,800) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,992 5,027 (5,272) 4,747 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 5,276 210 (1,422) 4,064 
สังหาริมทรัพย ์ 604 5,173 (5,359) 418 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,749 452 (220) 1,981 

สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน     

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 90 29 (22) 97 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 7,719 5,864 (7,023) 6,560 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,385) (1,320) 1,137 (1,568) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 6,334 4,544 (5,886) 4,992 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,124 2 (34) 1,092 
สังหาริมทรัพย ์ 1 - - 1 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 463 334 (27) 770 

อ่ืนๆ      
อสังหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 77 95 (18) 154 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,665 431 (79) 2,017 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,087) (262) 41 (1,308) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 578 169 (38) 709 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,161 6 (43) 1,124 
สังหาริมทรัพย ์ 1 - - 1 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 228 273 (38) 463 

อ่ืนๆ      
อสังหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 80 - (3) 77 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,470 279 (84) 1,665 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (717) (391) 21 (1,087) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 753 (112) (63) 578 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 5,993 2,642 7,399 78 12 16,124 
ซ้ือเพ่ิม - 1 339 15 71 426 
โอน/จ าหน่าย (384) (166) (459) (13) (81) (1,103) 

31 ธนัวาคม 2560 5,609 2,477 7,279 80 2 15,447 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 - 972 5,387 62 - 6,421 
โอน/จ าหน่าย - (75) (491) (11) - (577) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 127 713 6 - 846 

31 ธนัวาคม 2560 - 1,024 5,609 57 - 6,690 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2560 68 25 5 - - 98 
โอน/จ าหน่าย (11) (3) (5) - - (19) 

31 ธนัวาคม 2560 57 22 - - - 79 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 5,552 1,431 1,670 23 2 8,678 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    846 

*  ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 4,435 2,627 6,841 93 57 14,053 
ซ้ือเพ่ิม - 15 708 4 136 863 
โอน/จ าหน่าย (49) - (150) (19) (181) (399) 
ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* 1,621 - - - - 1,621 
ส่วนท่ีตีราคาลด* (14) - - - - (14) 

31 ธนัวาคม 2559 5,993 2,642 7,399 78 12 16,124 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - 857 4,977 73 - 5,907 
โอน/จ าหน่าย - (6) (302) (18) - (326) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 121 712 7 - 840 

31 ธนัวาคม 2559 - 972 5,387 62 - 6,421 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2559 68 25 6 - - 99 
โอน/จ าหน่าย - - (1) - - (1) 

31 ธนัวาคม 2559 68 25 5 - - 98 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2559 5,925 1,645 2,007 16 12 9,605 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      840 

* ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 18 45 72 27 - 162 
ซ้ือเพ่ิม - - 1 6 - 7 
โอน/จ าหน่าย - - (11) - - (11) 

31 ธนัวาคม 2560 18 45 62 33 - 158 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 - 30 63 24 - 117 
โอน/จ าหน่าย - - (11) - - (11) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2 4 1 - 7 

31 ธนัวาคม 2560 - 32 56 25 - 113 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 18 13 6 8 - 45 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    7 

*  ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้ง  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2559 3 45 70 27 - 145 
ซ้ือเพ่ิม - - 2 - - 2 
ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* 15 - - - - 15 

31 ธนัวาคม 2559 18 45 72 27 - 162 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2559 - 28 59 23 - 110 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2 4 1 - 7 

31 ธนัวาคม 2559 - 30 63 24 - 117 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2559 18 15 9 3 - 45 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    7 

* ในปี 2559 บริษทัฯเปล่ียนนโยบายการบญัชีโดยแสดงท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร อุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ
จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 3,721 ลา้นบาท และ 3,510 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 67 ลา้นบาท และ 76 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มียานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน                
(2559: มูลค่าตามบัญชีสุทธิของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินในงบการเงินรวมและ                    
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 4 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 
2558 และ ปี 2559 โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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หากบริษทัฯและบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จะเป็นดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ท่ีดิน 4,091 4,329 3 3 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              
ท่ีตีใหม่เม่ืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 6,300 - 1,000,000 41,200 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินของบริษัทฯและ           
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,616 - 15 - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 1,621 - 15 
โอนออกระหวา่งปี (57) (5) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,559 1,616 15 15 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 4,100 2,856 7 177 7,140 9 
ซ้ือเพ่ิม - 117 - 145 262 - 

โอน/จ าหน่าย - 145 - (148) (3) - 

31 ธนัวาคม 2560 4,100 3,118 7 174 7,399 9 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 3,040 1,353 7 - 4,400 8 
โอน/จ าหน่าย - (3) - - (3) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 383 325 - - 708 - 

31 ธนัวาคม 2560 3,423 1,675 7 - 5,105 8 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       

1 มกราคม 2560 - 31 - - 31 - 

31 ธนัวาคม 2560 - 31 - - 31 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2560 677 1,412 - 174 2,263 1 

อายตุดัจ  าหน่ายคงเหลือ 2.25 ปี 0 - 10 ปี - -  0 - 9 ปี 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     708 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 

 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 4,100 2,442 8 270 6,820 9 
ซ้ือเพ่ิม - 184 - 279 463 - 

โอน/จ าหน่าย - 230 (1) (372) (143) - 

31 ธนัวาคม 2559 4,100 2,856 7 177 7,140 9 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2559 2,589 1,164 7 - 3,760 8 
โอน/จ าหน่าย - (99) - - (99) - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 451 288 - - 739 - 

31 ธนัวาคม 2559 3,040 1,353 7 - 4,400 8 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2559 - 49 - - 49 - 

ลดลงในระหวา่งปี - (18) - - (18) - 

31 ธนัวาคม 2559 - 31 - - 31 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี       

31 ธนัวาคม 2559 1,060 1,472 - 177 2,709 1 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     739 - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดั
จ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า
เป็นจ านวนเงินประมาณ 346 ลา้นบาท และ 182 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท 
และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั)  
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17.  ค่าความนิยม 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยเ์พื่อทดสอบ            
การดอ้ยค่าประจ าปี โดยถือว่าหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีเล็กท่ีสุดคืองบการเงินรวมของธนาคาร 
ธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ ประมาณการกระแส
เงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีส าหรับผลการด าเนินงานรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 อตัรา (ร้อยละ) 

อตัราการเติบโต (Terminal growth rate) 4 
อตัราคิดลด (Discount rate) 11 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัขา้งตน้โดยอา้งอิงจากผลประกอบการ
ในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด ส าหรับอตัราคิดลดท่ีใช้เป็นอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง           
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัซ่ึงใช้ในการพิจารณา          
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยจ์ะไม่ส่งผลใหเ้กิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

18. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 908 1,089 - 26 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,323) (1,003) (149) - 

สุทธิ (415) 86 (149) 26 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นระหวา่งกนั 182 245 
ดอกเบ้ียรับท่ีหยดุรับรู้รายได ้ 67 64 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ส ารองทัว่ไป/สินทรัพยอ่ื์น 1,225 962 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 94 227 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 536 482 
ประมาณการหน้ีสิน 188 231 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 82 100 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 300 307 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 363 369 
ค่าเบ้ียปรับจากการจ่ายช าระล่าชา้ 175 178 
อ่ืน ๆ 159 278 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  3,371 3,443 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
มูลค่าสินทรัพยจ์ากการรับโอนกิจการ (1,108) (1,104) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดัจ่าย (1,685) (1,379) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (135) (212) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (346) (162) 
อ่ืน ๆ  (512) (500) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (3,786) (3,357) 

สุทธิ (415) 86 
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                         (หน่วย:ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย - 134 
ผลต่างราคาทุนของทรัพยสิ์นรอการขายท่ีราคาประเมินสูงกวา่ราคาโอนช าระหน้ี - 19 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  - 153 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (145) (122) 
อ่ืน ๆ (4) (5) 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (149) (127) 

สุทธิ (149) 26 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 3,080 ล้านบาท และ 2,083 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  2,724                  
ลา้นบาท และ 1,789 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ี            
จะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจ  านวน 

ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวขา้งตน้มีจ านวน 1,027 ลา้นบาท และจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์
ภายในปี 2562 - 2565 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย) มีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยซ่ึงได้ช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้วคงเหลือจ านวน 4,742 ล้านบาท ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 2563 บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนน้ี เน่ืองจาก
การประเมินของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นวา่มีความไม่แน่นอนในการประมาณการจ านวนผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย  
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18.2 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 879 859 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 ของปีก่อน 3 2 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 277 (8) 153 16 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  1,159 853 153 16 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุน   
จากการตีราคาสินทรัพย ์ - 324 - 3 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 266 (274) 23 7 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)  
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (46) 6 - 3 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนแบ่งก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 1 25 - - 

 221 81 23 13 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

     

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   15,500 13,464 2,532 1,675 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 3,100 2,693 506 335 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              
ของปีก่อน 3 2 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี                  
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (1,944) (1,842) (353) (319) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,159 853 153 16 

19.  ลูกหนีจ้ากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 3,127 1,126 - - 
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20.  สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดค้่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 308 269 - - 
บญัชีพกัลูกหน้ี 700 486 - 2 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,495 1,279 107 86 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 690 297 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 248 255 - - 
เงินมดัจ า 246 275 3 3 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 248 230 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 343 1,332 - - 
สิทธิการเช่า 123 177 9 10 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 661 428 9 11 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 535 1,034 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 446 382 8 9 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 418 216 - - 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 742 983 3 3 

อ่ืน ๆ  813 969 2 5 

รวม 8,016 8,612 141 129 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (495) (430) (104) (81) 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 7,521 8,182 37 48 
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21. เงินรับฝาก 

21.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 11,953 11,421 - - 
ออมทรัพย ์ 295,390 296,885 - - 
บตัรเงินฝาก 142,505 125,493 - - 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา     
-  ไม่ถึง 6 เดือน  36,529 39,442 - - 
-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 63,772 93,129 - - 

-  1 ปีข้ึนไป 165,942 110,086 - - 

รวมเงินรับฝาก 716,091 676,456 - - 

21.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นทีอ่ยู่ของผู้ฝาก  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 714,351 1 714,352 675,262 1 675,263 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,523 31 1,554 837 30 867 
เงินสกุลอ่ืน ๆ 182 3 185 317 9 326 
รวม 716,056 35 716,091 676,416 40 676,456 
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22. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 418 372 790 416 2,779 3,195 
ธนาคารพาณิชย ์ 1,929 21,597 23,526 649 17,478 18,127 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 47 12,525 12,572 47 3,724 3,771 

สถาบนัการเงินอื่น 15,390 12,077 27,467 10,780 9,822 20,602 

รวมในประเทศ 17,784 46,571 64,355 11,892 33,803 45,695 

ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 274 15,263 15,537 118 15,766 15,884 
เงินยโูร 1 - 1 1 - 1 

เงินสกุลบาท 2,221 229 2,450 3,610 511 4,121 

รวมต่างประเทศ 2,496 15,492 17,988 3,729 16,277 20,006 

รวม  20,280 62,063 82,343 15,621 50,080 65,701 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงจ านวน 2,550 ลา้นบาท ((i) เงินกู้ยืมจ านวน 800 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้ง
จ านวนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้และตั้งแต่เมษายน 2558 ขยายเวลาการจ่ายช าระเป็น 75 เดือน นบัแต่
วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (ii) เงินกูย้มืจ  านวน 200 ลา้นบาท 
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้คราวเดียวทั้งจ  านวนภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี 
โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส (iii) เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 1,550 ลา้นบาท มีก าหนด
ช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใช้เงินแต่ละฉบบั คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือน) ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ี
ระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (2559: รวมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจ านวน 
1,750 ลา้นบาท) 
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23. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้มืในประเทศทั้งจ  านวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งันี้  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ช่วงเวลา ปีที่ครบ อตัรา มูลค่าที่ จ านวนหน่วยที่ออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ที่ออก ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ย ตราไว ้ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย)     
1 หุ้นกูด้อ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ปี 2555 ปี 2565 4.70 1,000 - 12,516 - 12,516 - - 
2 ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ปี 2557 ปี 2567 6.00 1,000 13,000 13,000  12,530 12,530  - - 
3 ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ปี 2558 ปี 2568 4.65 1,000 7,000 7,000 7,000 7,000 - - 
4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2560 4.70 - 4.80 1,000 - 5,000 - 5,000 - - 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2560 4.76 1,000 - 760 - 760 - - 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2561 4.70 1,000 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 - 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2557 ปี 2560 4.10 - 4.25 1,000 - 940 - 940 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2557 ปี 2561 4.75 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2560 1.97 1,000 - 500 - 500 - 500 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2560 3.35 1,000 - 200 - 200 - - 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2561 1.96 1,000 500 500 500 500 500 500 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2561 3.00 - 3.10 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 - - 
17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2560 2.60 1,000 - 770 - 770 - - 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.70 - 3.00 1,000 1,700 1,700 1,400 1,400 - - 
19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.95 - 3.00 1,000 1,735 1,735 1,735 1,735 - - 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ช่วงเวลา ปีที่ครบ อตัรา มูลค่าที่ จ านวนหน่วยที่ออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ที่ออก ก าหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ย ตราไว ้ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย)     
20 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 2.52 1,000 2,000 - 2,000 - - - 
21 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 1.75 1,000 500 - 500 - 500 - 
22 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 10,060 - 9,979 - - - 
23 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 - 70 - - - 
24 หุ้นกูร้ะยะสั้น   ปี 2560 1.65    - 2,000 - - 
25 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2561 1.00    393 50 - - 
26 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  เมื่อทวงถาม                  0.20 - 2.50, 5.65, 6.65    399 748 - - 
27 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ปี 2561 - 2563 2.90, 3.30, 7.15    290 254 - - 
28 เงินกูย้มืกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ 

    อนุรักษพ์ลงังาน 
 ปี 2560 0.50    - 1 - - 

 รวมตราสารหนีท้ี่ออกและเงนิกู้ยืม       51,596 61,704 12,700 12,700 
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ตราสาร 1) เป็นหุ้นกูด้้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ีย
เป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าวก่อนครบก าหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่า ถา้เขา้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้โดยหุน้กูด้งักล่าวมีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดแลว้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 

ตราสาร 2) และ 3) เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถูกบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของผูอ้อกตราสารเต็มจ านวน เม่ือผูอ้อก                    
ตราสารมีผลการด าเนินงานท่ีไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ                        
ทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน                  
ตราสารดงักล่าวก่อนครบก าหนดไดท่ี้ราคาตามมูลค่า ถา้เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้

ตราสาร 5) และ 12) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยก าหนดช าระ
ดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใต้ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 6), 11), 14), 16) ถึง 18), 20) และ 22) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 4), 7) ถึง 10), 13), 15) และ 21) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ          
หุน้กู ้โดยก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 19) และ 23) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยก าหนด
ช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส ซ่ึงภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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24. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหน้ีสิน  
จากรายการ  

นอกงบการเงิน  อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 411 2,475 434 357 3,677 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 41 839 30 1,432 2,342 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (82) (574) (7) (247) (910) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (9) - (290) (1,131) (1,430) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 361 2,740 167 411 3,679 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหน้ีสิน  
จากรายการ  

นอกงบการเงิน  อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 350 2,161 447 393 3,351 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 125 420 13 658 1,216 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (40) (106) (13) (230) (389) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (24) - (13) (464) (501) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 411 2,475 434 357 3,677 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์
ของพนกังาน        รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 47 38 85 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - 4 4 
ลดลงจากรายรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (46) (16) (62) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1) - (1) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 - 26 26 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์
ของพนกังาน        รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 14 35 49 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 61 3 64 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (20) - (20) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (8) - (8) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 47 38 85 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 2,204 2,129 38 35 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  150 155 1 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 74 70 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีต และผลก าไรหรือขาดทุน                         
ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (199) (90) - (1) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ 97 26 1 1 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 96 (67) 1 (1) 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 43 28 - 1 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (87) (47) (16) - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 2,378 2,204 26 38 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า  เป็นจ านวนประมาณ 59 ล้านบาท และ 86 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ไม่มี และ 16 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.71 - 3.13 2.71 - 3.51 3.11 3.51 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 5.98 5.00 - 6.39 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0 - 42.86 0 - 100 0 - 26.10 0.20 - 28.22 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มข้ึนของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลง 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด ลดลง 0.25% 63 56 1 1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมข้ึน 0.25% 61 55 1 1 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.25% 56 56 1 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผูกพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 11, 14, 16, 20 ปี และ 10, 15, 16, 20 ปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
16 ปี และ 16 ปี ตามล าดบั) 

25. ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,453 2,149 98 96 
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26. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

เงินส ารองประกนัชีวิต 8,953 - 8,953 9,558 - 9,558 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,701 (137) 1,564 1,559 (159) 1,400 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 3,851 (281) 3,570 3,408 (57) 3,351 
ส ารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุด 3 - 3 - - - 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 5 - 5 7 - 7 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 128 - 128 62 - 62 

รวม 14,641 (418) 14,223 14,594 (216) 14,378 

ธุรกจิประกนัภัย 

สมมติฐานทีใ่ช้ในการประเมินหนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญาประกนัภัย 

สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย จะค านึงถึงตัวแบบท่ีใช้ใน                    
การประเมิน ลกัษณะของขอ้มูลรวมทั้งประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจนถึง ณ วนัท่ีประเมินมูลค่าเป็นหลกั โดย
การวิเคราะห์ตอ้งพิจารณาทั้งปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อรูปแบบของประสบการณ์ในอดีต เช่น 
การพิจารณารับประกันภัย สัดส่วนการรับประกันภัย ขั้นตอนการจดัการค่าสินไหม นโยบายการรับ
ประกนัภยัต่อ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และ กฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ ในกรณีท่ีขอ้มูลค่าสินไหม
ทดแทนในอดีตมีไม่เพียงพอในการเป็นฐานขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือต่อการตั้งสมมติฐาน การประเมินจะน าขอ้มูล
ภาคธุรกิจมาใช้เพื่อให้มัน่ใจวา่วิธีการดงักล่าวมีความเหมาะสม นอกจากน้ี สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน
ภาระผูกพนัด้านเบ้ียประกันภัย ควรมีความสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินภาระผูกพัน                 
ดา้นสินไหมทดแทน  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทีก่ระทบต่อบริษัทย่อย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาระผูกพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ์ เพิ่มข้ึน 2% 161 157 (157) (126) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิ่มข้ึน 2% 13 13 (13) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ ลดลง 2% (158) (154) 154 123 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 10 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 

สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ 

ภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทนท่ี

เปล่ียนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ์ เพิ่มข้ึน 2% 146 145 (145) (116) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิ่มข้ึน 2% 11 11 (11) (9) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ ลดลง 2% (141) (140) 140 112 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (11) (11) 11 9 
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ธุรกจิประกนัชีวติ 

สมมติฐานทีใ่ช้ในการประมาณการส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

อัตรามรณะ 

บริษทัยอ่ยก าหนดขอ้สมมติโดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทั
ย่อย อัตราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกันภัยและตารางมรณะไทย 2551 โดยค านึงถึงประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ เพศและอายขุองผูเ้อาประกนั ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล การพิจารณาคดัเลือกรับประกนัภยั หาก
อตัรามรณะเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้จ  านวนค่าสินไหมมรณกรรมเพิ่มข้ึนและท าให้บริษทัย่อยต้องตั้งส ารอง
ประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มข้ึน 

อัตราค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษทัยอ่ยก าหนดขอ้สมมติจากการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงตามงบการเงิน โดยพิจารณาทั้งในส่วน
ค่าใชจ่้ายคงท่ีและค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษากรมธรรม ์และปรับตามอตัรา
เงินเฟ้อท่ีเหมาะสม หากอตัราค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบั
ใชเ้พิ่มข้ึนและท าใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งตั้งส ารองส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มข้ึน 

อัตราการขาดอายแุละการเวนคืนกรมธรรม์ 

บริษัทย่อยก าหนดข้อสมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์และการเวนคืน
กรมธรรมท่ี์เกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทัย่อย และค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล นอกจากน้ีบริษทัย่อยยงัใช้ขอ้มูลภาคธุรกิจประกนัภยัประกอบการพิจารณา
เพื่อให้ไดอ้ตัราท่ีเหมาะสมกบับริษทัย่อย หากมีอตัราการขาดอายุและเวนคืนของกรมธรรม์ประกนัภยัของ
บริษทัยอ่ยในช่วงปีแรกสูงจะส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายสูงส่งผลใหก้ าไรลดลง 

อัตราคิดลด 

บริษทัย่อยก าหนดอตัราคิดลดท่ีใช้ในการประเมินมูลค่าภาระผูกพนัท่ีบริษทัย่อยตอ้งจ่ายผลประโยชน์ใน
อนาคตให้แก่ผูเ้อาประกนัโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง ณ วนัประเมิน ซ่ึงเท่ากบัค่าท่ีมากกวา่
ระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย ณ วนัประเมิน กบัค่าเฉล่ียของอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละส้ินไตรมาสทั้งหมดแปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนั
ประเมิน ทั้งน้ี หากอตัราคิดลดลดลงจะส่งผลให้บริษทัยอ่ยตอ้งตั้งส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนั
ระยะยาวเพิ่มข้ึน 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทีก่ระทบต่อบริษัทย่อย 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

  

ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมข้ึน 10% 17 - (17) (13) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมข้ึน 10% 10 - (10) (8) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

เพ่ิมข้ึน 10% (22) - 22 17 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน 0.5% (229) - 229 183 
      
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 13 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (10) - 10 8 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

ลดลง 10% 22 - (22) (18) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.1% 19 - (19) (16) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

  

ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมข้ึน 10% 17 - (17) (13) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมข้ึน 10% 10 - (10) (8) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

เพ่ิมข้ึน 10% (19) - 19 15 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน 0.5% (252) - 252 201 
      
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 13 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (10) - 10 8 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

ลดลง 10% 19 - (19) (16) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.1% 47 - (47) (38) 

26.1 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 9,558 9,723 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้ 137 527 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนัขาด
อาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอ่ืนๆ  (1,063) (493) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ                        
ส ารองประกนัภยั 150 (22) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 200 (7) 

การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ (29) (170) 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,953 9,558 
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26.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,559 1,709 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 3,949 3,185 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       
ขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 152 186 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (3,959) (3,521) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,701 1,559 

26.3 ส ารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 3,408 3,097 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 7,655 6,489 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (7,212) (6,178) 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,851 3,408 

26.4 ส ารองความเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี 19 6 
ตั้งเพ่ิมระหวา่งปี 45 37 
หมดส้ินไประหวา่งปี (1) (24) 
ยอดคงเหลือปลายปี 63 19 
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26.5 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ธุรกจิประกนัภัย 

 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิด
ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง และ
การพิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงด้านการประกนัภยั สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทตามท่ีมาของ
ปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และการก าหนดอตัราเบ้ียประกนั ความเส่ียงดา้นการ
พิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงจากการจดัการสินไหม 

บริษทัย่อยก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านการรับประกันภยั ตั้งแต่การระบุความเส่ียง การ
ประเมินความเส่ียงโดยบริษัทย่อยได้ก าหนดดัชนีช้ีวดัความเส่ียง ได้แก่ ประมาณการอัตราส่วนรวม                      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Ultimate Combine Ratio) การจดัการค่าสินไหมทดแทน 
(Claim management) รวมทั้ งมีการติดตามและการรายงานความเส่ียง เพื่อสะท้อนความเส่ียงได้อย่าง
เหมาะสม 

ธุรกจิประกนัชีวติ 

 ความเส่ียงด้านการรับประกนัภัย 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั คือความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากท่ีบริษทัยอ่ยคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง
และเวลาท่ีเกิดความเสียหายเบ่ียงเบนจากขอ้สมมติท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณ
ส ารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย ความเส่ียงด้านการรับประกันภัยแบ่งตามท่ีมาของ                     
ความเส่ียงไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

ก) ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั 

 ความเส่ียงจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยคือความเส่ียงจาก                         
เบ้ียประกนัภยัรับไม่เพียงพอกบัผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทนท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายใหก้บัผู ้
เอาประกนัภยั ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราการเสียชีวิต อตัราการเจ็บป่วย 
อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ฯ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ท่ีเกิดข้ึนจริงได้
เบ่ียงเบนไปจากข้อสมมติท่ีบริษัทย่อยใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกันภัย ซ่ึงอาจเกิดจากการ
ก าหนดขอ้สมมติท่ีไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และการเกิดเหตุการณ์       
มหนัตภยัรุนแรงซ่ึงส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติและผูบ้าดเจบ็จ านวนมาก 
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 นอกจากน้ี แมว้า่ผลิตภณัฑ์การรับประกนัชีวติท่ีบริษทัยอ่ยจ าหน่าย ประกอบดว้ย ประกนัชีวิตสามญั
แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์แบบชัว่ระยะเวลา ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและอ่ืน ๆ แต่สัดส่วนการ
ประกนัภยัโดยส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยเป็นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ดงันั้น บริษทัยอ่ย
จึงอาจมีความเส่ียงจากการรับประกันท่ีกระจุกตวัในผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยใ์น
สัดส่วนท่ีสูง ซ่ึงหากผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมีความเสียหายหรือมีต้นทุนการรับประกันใน
ระดบัสูงจะส่งผลกระทบต่อการลดลงของผลก าไร 

ข)    ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั 

 ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการพิจารณารับประกนัภยัไม่รัดกุม  
ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการพิจารณารับประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเสียหายจากแต่ละปัจจยัเส่ียง  
ส่งผลให้การประเมินความเส่ียงไม่ถูกต้องครบถ้วน  เช่น  รับประกันภัยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือ                        
รับประกนัภยัดว้ยเบ้ียประกนัภยัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง เป็นตน้ 

ค)    ความเส่ียงจากการจดัการสินไหมทดแทน 

 ความเส่ียงจากการจดัการสินไหมทดแทน คือความเส่ียงท่ีบริษทัยอ่ยจดัสรรส ารองประกนัชีวิตไวไ้ม่
เพียงพอต่อภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขใน
การรับประกนัภยัท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียง จดัโครงสร้างการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบก าหนดของสัญญาประกนัภยั 
ทบทวนความถูกตอ้งและเหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีการทบทวน
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับประกนัภยัให้เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกบัความเสียหายจากแต่ละ
ปัจจยัเส่ียง มีการสอบทานความสมเหตุสมผลของการใช้ข้อสมมติหลักในการประมาณส ารอง 
ประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของส ารองประกนัชีวิตด้วยการก าหนดเหตุการณ์จ าลองท่ี
อาจจะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงไปของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงมีผลต่ออตัราคิดลด เพื่อให้บริษทัยอ่ยมี
ส ารองประกนัชีวติท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีบริษทัยอ่ยพึงมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์
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26.6 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

   
เงินค่ามรณกรรม 4 5 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั - 1 
อ่ืนๆ 1 1 

รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 5 7 

27. หนีสิ้นอ่ืน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีอ่ืน 2,741 2,305 219 171 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหน้ีรอตดับญัชี 1,962 353 - 3 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,830 1,875 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 408 439 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 2,353 2,184 69 69 
เงินสมทบกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ 
 สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝากคา้งจ่าย 1,714 1,627 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 1,431 1,471 3 4 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,422 1,355 - - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,259 2,366 - - 
เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 1,269 2 - - 
อ่ืน ๆ 1,073 847 11 10 

รวมหน้ีสินอ่ืน 18,462 14,824 302 257 

28.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซ้ือคืน 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิท่ีแจ้งใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯคงเหลือหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไม่ได้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 13,216 หุ้น ซ่ึงหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีก าหนดและไม่มีเง่ือนไข 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านบาท               
มีก าหนดระยะเวลาซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 โดยหุ้นทุนซ้ือคืน
โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขใหต้อ้งจ าหน่ายออกไปภายใน 3 ปี  นบัจากวนัซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน  

29. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

     

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 776 776 - - 

ส่วนของเงินลงทุนท่ีต ่ากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย 226 226 - - 

ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน      
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี 336 297 9 12 

ตราสารทุน 1,110 936 718 609 

รวม 1,446 1,233 727 621 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารหน้ี (55) (414) - (1) 

ตราสารทุน (164) (327) - (7) 

รวม (219) (741) - (8) 

รวมส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน  1,227 492 727 613 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (249) (102) (145) (122) 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 978 390 582 491 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 802 831 15 15 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (160) (166) (3) (3) 

ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 642 665 12 12 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม   399 407 - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (14) (14) - - 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - สุทธิ  385 393 - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น              
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 62 - - - 

หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2) - - - 

ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น              
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม - สุทธิ 60 - - - 

รวม 3,067 2,450 594 503 
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30. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนแลว้  

31. เงินกองทุนทีต้่องด ารงไว้ตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้โครงสร้างทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ยงัตอ้งด ารงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสด สภาพคล่อง และอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและประกาศ
ทางการท่ีก ากบัดูแลแต่ละธุรกิจก าหนด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ค านวณตามประกาศของ ธปท. 
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2560 2559 

เงนิกองทุนช้ันที ่1   
เงนิกองทุนช้ันที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ   
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซ้ือคืน 10,665 10,665 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,066 2,066 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,278 1,278 
ก าไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 41,263 37,348 
รายการอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   
 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสะสม 1,619 1,142 
 รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 776 776 
รายการของบริษทัลูกท่ีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 57,527 53,746 

รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (19,613) (19,925) 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 95,581 87,096 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 95,581 87,096 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2560 2559 

เงนิกองทุนช้ันที ่2   
เงินท่ีไดรั้บจากการออกตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ 12,061 24,519 

เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 8,412 8,613 

 รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 20,473 33,132 

รวมเงินกองทุนทั้งส้ิน 116,054 120,228 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ค านวณตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่ม ประกาศโดย ธปท. เป็นดงัน้ี  

 2560 2559 

 อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                  
ทางการเงิน 

อตัราขั้นต ่าตาม
ขอ้ก าหนด    
ของ ธปท. 

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 15.33 9.75 15.59 9.125 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 12.62 7.25 11.30 6.625 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียง (ร้อยละ) 

12.62 5.75 11.30 5.125 

 ตามประกาศของ ธปท . เร่ือง หลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม  ก าหนดให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
(Full Consolidation) ซ่ึงบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ไวใ้น website ของ
บริษทัฯท่ี www.thanachart.co.th ภายในเดือนเมษายน 2561 นอกจากน้ีเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย   
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้น website ของบริษทัฯ แลว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560  
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32. เงินปันผล 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2560 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัที่ 25 กนัยายน 2560 1,049 0.90 20 ตุลาคม 2560 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2559 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื่อ
วนัที่ 5 เมษายน 2560 1,398 1.20 3 พฤษภาคม 2560 

  2,447 2.10  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       
ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2559 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2559 932 0.80 21 ตุลาคม 2559 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2558 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื่อ
วนัที่ 5 เมษายน 2559 1,282 1.10 3 พฤษภาคม 2559 

  2,214 1.90  

33. รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,391 1,347 - - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 238 220 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 3,191 3,571 24 19 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 17,786 18,362 51 69 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 22,075 21,708 - - 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 44,681 45,208 75 88 
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34. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินรับฝาก 8,698 9,525 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 791 741 - - 
เงินน าส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ                   
สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 3,348 3,326 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 370 590 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 1,197 1,432 580 590 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ 1,077 1,080 - - 
- อ่ืน ๆ 22 39 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 8 7 2 2 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,511 16,740 582 592 

35. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 202 238 - - 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ 
    สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,323 1,599 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 1,547 1,576 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 1,065 907 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 886 922 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบ้ียประกนั 1,851 1,441 - - 

อ่ืน ๆ 2,223 2,120 - - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 9,097 8,803 - - 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,207) (2,915) - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,890 5,888 - - 
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36. ก าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                                                    
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 277 400 - - 

ตราสารอนุพนัธด์า้นอตัราดอกเบ้ีย 64 5 - - 
ตราสารหน้ี 211 (18) - - 
ตราสารทุน (51) (11) - - 

อ่ืน ๆ 164 83 - - 

รวม 665 459 - - 

37. ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 917 773 17 7 
ก าไรจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 53 - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 443 - 281 - 
ก าไรจากการรับช าระหน้ี/ ตีโอนสินทรัพยช์ าระหน้ีจาก 
 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 263 51 134 14 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   65 2 - - 

อ่ืน ๆ  220 235 - - 

รวม 1,908 1,061 485 21 
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38. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับ 8,093 7,107 

หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (519) (153) 

เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับสุทธิ 7,574 6,954 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากปีก่อน (218) (279) 

รวม 7,356 6,675 

39. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 3,658 3,026 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (56) (32) 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 1,448 830 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (34) (16) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 231 189 
หกั: ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (141) (43) 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนๆ (355) 62 

รวม 4,751 4,016 

40. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบ าเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวนประมาณ 48 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 23 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดยท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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41. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  21 11 - - 
   เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  6,178 6,231 (6) (5) 
โอนกลบัค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ 
      โครงสร้างหน้ีในระหวา่งปี (1) (2) - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน (โอนกลบั) 38 (30) 42 (28) 

รวม  6,236 6,210 36 (33) 

42. องค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ 
    ขาดทุนในภายหลงั 
เงินลงทุนเผื่อขาย:     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี 2,247 (596) 131 43 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่ส าหรับก าไร 
        ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน (917) (773) (17) (7) 

 1,330 (1,369) 114 36 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 33 101 - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) 1,363 (1,268) 114 36 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า                    
เงินลงทุนเผื่อขาย (266) 274 (23) (7) 

ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
   ในบริษทัร่วม (1) (5) - - 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (267) 269 (23) (7) 

 1,096 (999) 91 29 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)     
รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร 
    ขาดทุนในภายหลงั 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 1,621 - 15 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - 401 - - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (236) 13 (2) (1) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) (236) 2,035 (2) 14 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (324) - (3) 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน
บริษทัร่วม - (20) - - 

ภาษีเงินไดส่้วนก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน 46 (6) - (2) 

ผลกระทบภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 46 (350) - (5) 

 (190) 1,685 (2) 9 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจาก 
     ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 906 686 89 38 

43. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีโดยสุทธิจากหุน้สามญั
ซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ          
วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
ก าไรส าหรับปี 

จ านวนหุน้สามญั                   
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 7,001,170 6,012,725 1,165,117 1,165,117 6.01 5.16 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 7,001,170 6,012,725 1,165,130 1,165,130 6.01 5.16 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 2,379,238 1,659,317 1,165,117 1,165,117 2.04 1.42 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 2,379,238 1,659,317 1,165,130 1,165,130 2.04 1.42 

44. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนดงักล่าว ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนรวม 427 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 
ลา้นบาท) (2559: 436 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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45. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้นและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559 (ส าหรับปี 2560) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี      
บริษัทย่อย      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี       - - 697 2,019 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 266 - ราคาตลาด 
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - - 36  
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  
    (2560: ก าไร 53 ลา้นบาท) 

- - 93 - มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบ้ีย - - 51 68 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 - 7.15 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 2,647 2,452 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน - - 47 46 อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2 3  
บริษัทร่วม  
รับเงินค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 

 
- 

 
34 

 
- 

 
- 

 
 

รายไดเ้งินปันผล - - 124 124 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 1 6 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4 5 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.40 และ 7.15 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 273 247 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 129 129 11 12  
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั       
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 5,979 2,083 - - ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,587 2,092 - - ราคาตลาด 
มูลค่าซ้ือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปล่ียน 58,439 106,563 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 215 272 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.66 - 7.68 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 82 140 39 40 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/               
ประกนัชีวติ 

12 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 4 3 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  198 136 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 1.75 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 2,377 2,229 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559 (ส าหรับปี 2560) 

รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี (ต่อ)      
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)      
ค่าบริหารโครงการจ่าย 29 52 13 13 อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาซ่ึงค านวณ

โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช ้ 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/                       
ประกนัชีวติ 

- 22 - -  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 196 139 6 3  

ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 สามารถแสดงดว้ยยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 127 117 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 748 980 
บริษัทร่วม      
เงินรับฝาก 75 135 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  54 64 - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 213 286 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 6,361 8,395 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,020 874 - - 
เงินรับฝาก 1,606 1,528 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 13,661 14,339 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  - 11 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงคา้งของรายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 29 56 - 58 2 - 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 301 591 5,839 36 1,478 13,138 - 32 698 

 301 591 5,839 65 1,534 13,138 58 34 698 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 35 136 - 65 1 - 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 250 1,463 9,396 41 1,505 14,404 - 43 1,166 

 250 1,463 9,396 76 1,641 14,404 65 44 1,166 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 22 - - - - - - 1 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 420 - - - - - - 
บบส. แมก๊ซ์ จ  ากดั - - 281 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรกเกอร์ - - 2 - - - - - - 
บริษทัร่วม          

บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 

 22 - 703 4 - - - 1 - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน  

 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

เงินลงทุน - 
ตราสารหน้ี 

เงินให้
สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อ่ืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี 
ท่ีออกและ
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน ภาระผกูพนั 

บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 30 - - 1 - - - 1 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 650 - - - - - - 
บจ. เนชัน่แนล ลีซซ่ิง - - - - - - - 1 - 
บบส. แมก๊ซ์ จ  ากดั - - 329 - - - - - - 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - 2 - 

 30 - 979 5 - - - 4 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 2560 2559 
 (ส าหรับปี 2560)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              

ของธนาคารธนชาต - 1% 
281 329 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

420 650 

บริษทั ทีเอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

2 - 

รวม  703 979 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจ านวนประมาณ 1,835 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 878 ลา้นบาท) (2559: 1,615 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 773  ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหารข้ึนไป
ของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารส าคัญรวมถึง
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 88 125 - - 
เงินรับฝาก 1,527 815 - - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 773 743 97 92 

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 17 18 1 2 

 790 761 98 94 
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46.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

46.1 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทีส่ าคัญจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ         
แต่ละปี จ าแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 1,025,209 23,728 (23,412) 1,025,525 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 104,446 14,884 (23,412) 95,918 
เงินลงทุน 169,912 8,791 - 178,703 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,827 - - 2,827 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 688,844 - - 688,844 
เงินรับฝาก 716,091 - - 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 82,343 23,412 (23,412) 82,343 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 51,596 - - 51,596 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

สินทรัพยร์วม 966,641 21,854 (21,628) 966,867 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 54,566 15,796 (21,628) 48,734 
เงินลงทุน 180,915 6,013 - 186,928 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,890 - - 2,890 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 667,522 - - 667,522 
เงินรับฝาก 676,456 - - 676,456 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 65,701 21,628 (21,628) 65,701 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 61,704 - - 61,704 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 44,610 368 (297) 44,681 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (15,511) (297) 297 (15,511) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 29,099 71 - 29,170 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  5,890 - - 5,890 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,605 - - 2,605 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 4,933 (26) - 4,907 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  (20,836) - - (20,836) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,236) - - (6,236) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 15,455 45 - 15,500 

ภาษีเงินได ้ (1,159) - - (1,159) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14,296 45 - 14,341 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  

 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 

รายไดด้อกเบ้ีย 45,133 292 (217) 45,208 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (16,740) (217) 217 (16,740) 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 28,393 75 - 28,468 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  5,888 - - 5,888 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,659 - - 2,659 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 3,683 1 - 3,684 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  (21,025) - - (21,025) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,210) - - (6,210) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 13,388 76 - 13,464 

ภาษีเงินได ้ (853) - - (853) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 12,535 76 - 12,611 
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46.2  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(5) ธุรกิจประกนัชีวติ และ (6) ธุรกิจประกนัภยั  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบ้ียสุทธิของแต่ละส่วนงานซ่ึงเป็นการ
แสดงรายการสุทธิระหวา่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานด าเนินงานอ่ืน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการกูย้ืมระหว่างกนัใช้
เกณฑร์าคาตลาด 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2560 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (507) 27,138 169 310 186 104 1,887 (117) 29,170 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 3,304 9,645 2,408 (108) 2,074 171 1,160 (5,252) 13,402 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (229) (17,702) (1,292) (136) (958) (109) (980) 570 (20,836) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (36) (5,935) - - - 48 (515) 202 (6,236) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อน              
ภาษีเงินได ้ 2,532 13,146 1,285 66 1,302 214 1,552 (4,597) 15,500 

ภาษีเงินได ้ (153) (11) (250) 1 (251) (95) (298) (102) (1,159) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 2,379 13,135 1,035 67 1,051 119 1,254 (4,699) 14,341 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2559 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (504) 26,548 191 323 191 233 1,547 (61) 28,468 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 2,429 8,909 2,445 33 2,016 365 1,050 (5,016) 12,231 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (283) (17,792) (1,376) (155) (963) (208) (884) 636 (21,025) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 33 (5,808) 2 - - (8) (490) 61 (6,210) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อน              
ภาษีเงินได ้ 1,675 11,857 1,262 201 1,244 382 1,223 (4,380) 13,464 

ภาษีเงินได ้ (16) 105 (244) (12) (239) (136) (253) (58) (853) 

ก าไรก่อนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 1,659 11,962 1,018 189 1,005 246 970 (4,438) 12,611 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ
ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนัชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์ ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  38,150 954,460 12,306 10,610 13,452 4,782 40,617 (48,852) 1,025,525 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 37,989 906,868 9,936 11,035 12,045 5,502 34,518 (51,026) 966,867 

46.3 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 
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47. ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผูกพนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 782 650 - - 
วางประกนัศาล 3 3 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,462 2,475 - - 
วางประกนัศาล 30 399 - - 

    ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 2 169 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสญัญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 30 119 - 31 

 3,310 3,816 - 31 

 



315

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

107 
 

48. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

48.1 ภาระผูกพนั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 115 629 - - 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 2,291 1,188 - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 270 637 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,045 1,479 - - 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 23,832 24,244 - - 

อ่ืน ๆ 55,644 55,272 1 1 

รวม 83,197 83,449 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายทองค าล่วงหน้าตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ท่ี 7 

48.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน                    
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านกังาน
ตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอ่ืน กิจการอ่ืน 

2561 1,794 11 
2562 1,225 2 

2563 เป็นตน้ไป 2,133 3 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามอตัรา
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงบวกส่วนเพิ่มตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
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48.3 ภาระผูกพันของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) และการ
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จ ากดั 

จากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยได้ท าสัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 เป็นตน้ไป และจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทย 
ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครใหแ้ก่บริษทับริหารสินทรัพย ์
เพชรบุรี จ ากัด (“บบส. เพชรบุรี”) และได้มีการโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย  ์สุขุมวิท จ ากัด (“บบส. 
สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทั้งหมดรวมทั้งภาระผูกพนัและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีธนาคาร
นครหลวงไทยมีอยู่กับ บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอน
สมบูรณ์ตามกฎหมายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท าใหธ้นาคารธนชาตมีภาระคงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
ภาระผกูพนัท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯมีอยูต่่อธนาคารนครหลวงไทยไดถู้กโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะ
ผูซ้ื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ดว้ยเช่นเดียวกนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ภาระผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขุมวทิ จ านวนเงิน 2 ลา้นบาท ซ่ึงคงเหลือเป็นลูกหน้ีรอเรียก
เก็บโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ่ื์นในงบแสดงฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวเกิดจาก
การโอนสิทธิไล่เบ้ียสินเช่ือค ้าประกนั ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือ
คุณสมบติัของสินทรัพยว์า่เป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซ่ึง บบส. สุขุมวิท ยงั
ไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. 
สุขมุวทิ และกองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อหาขอ้ยติุต่อไป ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ านวนแลว้ 

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทั้งในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) ท่ี 
บบส. สุขุมวิท อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพื่อพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับช าระเงิน
คืนพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีตอ้งหาขอ้ยติุในเร่ืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายการท่ีบบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจ านวนประมาณ 29                     
ล้านบาท ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวกับธนาคารศรีนครเดิมทั้งจ  านวน และหากมีความเสียหายเกิดข้ึน 
ธนาคารธนชาตจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซ่ึง
กองทุนฟ้ืนฟูฯไดต้ั้งวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนน้ีไวป้ระมาณ 29 ลา้นบาท  

ค)   คดีความฟ้องร้องท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจ านวน
ประมาณ 452 ล้านบาท ตามท่ีได้เปิดเผยเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้าใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 49 
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ง) ภาระตามหนงัสือค ้าประกนัท่ียงัคงคา้ง 

กองทุนฟ้ืนฟูฯไดน้ าเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
การรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเง่ือนไขท่ีตกลงส าหรับประเด็นคงคา้งตามท่ี
กล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพื่อเป็นแหล่งเงินท่ีจะชดเชยความเสียหายจ านวนเงินคงเหลือประมาณ 407 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทได้มีการร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัในหลกัการ
ส าหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ด้วยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดว่าจะไม่มี
ผลเสียหายในจ านวนท่ีมีสาระส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนนอกเหนือไปจากท่ีไดมี้การกนัส ารองไวใ้นบญัชีแลว้ และ/
หรือส่วนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

49. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 2,909 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  215 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของ
คดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไว้
แลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหน่ึงในงบการเงินรวมจ านวน 452 
ลา้นบาท เป็นคดีท่ีเก่ียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการท่ีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคาร
ศรีนคร ซ่ึงธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามท่ีเกิดข้ึนจริงหากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกบักองทุนฟ้ืนฟูฯ  

ข) นอกจากน้ี องค์กรในสังกดัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึงขอให้บริษทัยอ่ยช าระคืนเงินจ านวนรวมประมาณ 
2,100 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มี
ความเสียหายเกิดข้ึน  

50. หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจ านวนเงินประมาณ 30 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 
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51. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีท  าให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสินทางการ
เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึน 

51.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินได ้มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักดว้ย
ส ารองเผือ่ขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเส่ียงของภาระผกูพนัจากการอาวลั ค ้าประกนั
การกูย้มื และค ้าประกนัอ่ืน ๆ และรวมถึงสัญญาตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์
ความเส่ียง การวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี และการสอบทานสินเช่ือ เพื่อตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสินเช่ือเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

51.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์            
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนั้ น                  
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเส่ียงหลกัคือความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา้
โภคภณัฑ ์

ก) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียง
ท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
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สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 11,453 11,453 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,063 88,486 6,556 96,105 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 2,889 2,889 
เงินลงทุน 956 166,664 9,421 177,041 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 221,106 491,508 147 712,761 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 3,127 3,127 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 343 343 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 304,946 404,079 7,066 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  16,875 63,761 1,707 82,343 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,989 1,989 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,868 2,868 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 62 51,534 - 51,596 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,259 2,259 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - 1,269 1,269 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 12,077 12,077 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 792 43,288 4,776 48,856 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 3,564 3,564 
เงินลงทุน 1,036 174,637 11,004 186,677 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 226,099 465,779 168 692,046 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,126 1,126 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - - 1,332 1,332 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 307,012 363,141 6,303 676,456 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  13,869 50,529 1,303 65,701 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - 1,986 1,986 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - 4,912 4,912 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 69 61,635 - 61,704 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,366 2,366 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - - 2 2 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15 - 7 22 
เงินลงทุน 529 1,183 499 2,211 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 724 78 3 805 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 12,700 - 12,700 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 24 - 6 30 
เงินลงทุน 562 702 511 1,775 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 1,061 77 4 1,142 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 12,700 - 12,700 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีมีการก าหนดอตัราใหม่หรือวนัครบก าหนด (แล้วแต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือ         

ทวงถาม 
0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย           
ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 750 79,073 6,963 500 1,200 88,486 0.35 - 2.11 
เงินลงทุน - 25,295 15,053 119,277 7,039 166,664 1.90 - 3.88 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 4,651 44,916 25,871 240,130 175,940 491,508 1.28 - 8.00 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 51 129,188 233,576 41,264 - 404,079 1.60 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,699 39,070 20,759 1,118 1,115 63,761 1.44 - 1.90 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 388 893 6,200 21,823 22,230 51,534 1.00 - 5.52 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือ         

ทวงถาม 

0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเฉล่ีย           
ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 41,092 496 1,700 - 43,288 1.36 - 2.76 

เงินลงทุน - 5,094 28,798 131,533 9,212 174,637 1.48 - 3.88 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 3,010 49,589 27,407 242,788 142,985 465,779 1.32 - 7.77 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 92 98,927 232,932 31,190 - 363,141 1.61 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 449 28,872 16,946 2,779 1,483 50,529 1.09 - 2.11 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 744 50 10,171 12,924 37,746 61,635 1.00 - 4.99 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - - 813 370 - 1,183 2.67 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 78 - - - - 78 6.84 
หนี้สินทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 500 3,100 6,400 2,700 12,700 4.58 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือ 0 – 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงน ้าหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - 105 20 577 - 702 3.39 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 77 - - - - 77 7.38 
หนี้สินทางการเงิน        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 500 6,500 5,700 12,700 4.59 
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นอกจากน้ี  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์/หน้ีสินทางการเงินท่ีก่อให้ เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย                   
ยอดคงเหลือถวัเฉล่ียท่ีค านวณโดยถวัเฉล่ียจากยอดคงเหลือในระหวา่งปีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
และอตัราเฉล่ียของดอกเบ้ียส าหรับปี 2560 และ 2559 เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   

 ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 60,378 1,391 2.30 50,090 1,347 2.69 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 13,483 238 1.77 8,402 220 2.62 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 159,485 3,191 2.00 163,046 3,571 2.19 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือ 
 และสัญญาเช่าการเงิน 681,458 39,861 5.85 682,110 40,070 5.87 
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย       
เงินรับฝาก  683,002 12,046 1.76 667,088 12,851 1.93 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 67,105 791 1.18 68,030 741 1.09 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 59,000 2,674 4.53 72,093 3,148 4.37 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   

 ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย ถวัเฉล่ีย ดอกเบ้ีย อตัราเฉล่ีย 

   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกดิรายได้       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 120 - 0.32 50 - 0.60 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 1,172 24 2.05 1,175 19 1.62 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี/การใหเ้ช่าซ้ือ 
 และสัญญาเช่าการเงิน 742 51 6.77 1,001 69 6.96 
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,585 582 4.63 12,931 592 4.58 
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ข) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อนัอาจมีผล
ให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปล่ียนแปลงไป หรือท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงิน  

เน่ืองจากบริษัทย่อยมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท าให้มีความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนโดยการบริหารจดัการสถานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และด าเนินการภายใต้นโยบายบริหาร            
ความเส่ียง ซ่ึงอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยภายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท.อยา่งเคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 81 56 8 7 24 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,227 45 99 26 158 
เงินลงทุน 10,442 - - - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 14,167 67 87 1,535 8 

สินทรัพยอ่ื์น  507 - - - - 

รวมสินทรัพย ์ 34,424 168 194 1,568 190 

เงินรับฝาก 1,554 14 60 41 70 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,537 1 - - - 

รวมหน้ีสิน 17,091 15 60 41 70 

สุทธิ 17,333 153 134 1,527 120 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 930 1 - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 202 7 12 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 813 109 19 4 4 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ 567 5 - - 1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 

ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 77 72 8 9 35 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,506 32 122 21 119 
เงินลงทุน 11,466 - - - 38 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 18,414 73 43 781 4 

สินทรัพยอ่ื์น  1,006 - - - - 

รวมสินทรัพย ์ 40,469 177 173 811 196 

เงินรับฝาก 867 36 - 49 241 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 16,242 1 - - - 

รวมหน้ีสิน 17,109 37 - 49 241 

สุทธิ 23,360 140 173 762 (45) 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 788 - - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 571 6 19 - 2 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 1,279 97 63 - 10 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ 686 24 - - 1 

นอกจากน้ี บริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่าง            
สกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาอนุพันธ์อ่ืนท่ีต้องจ่ายหรือรับช าระเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีบริษทัยอ่ยไดท้  าเพื่อการคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

ดอลลาร์                
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียน       
     -  สัญญาซ้ือ 43,563 845 170 54 553 
     -  สัญญาขาย 49,685 985 303 1,575 661 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกุลเงิน    

 
 

     -  สัญญาซ้ือ 3,827 - - - - 
     -  สัญญาขาย 14,431 - - - - 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
     -  สัญญาซ้ือ 64,098 - - - - 
     -  สัญญาขาย 64,098 - - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 

ดอลลาร์                 
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียน       
     -  สัญญาซ้ือ 42,370 1,187 459 26 621 
     -  สัญญาขาย 53,861 1,353 394 791 585 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ต่างสกุลเงิน    

 
 

     -  สัญญาซ้ือ 4,917 - - - - 
     -  สัญญาขาย 16,543 - - - - 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
     -  สัญญาซ้ือ 70,013 - - - - 
     -  สัญญาขาย 70,013 - - - - 

ค) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน/สินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน /สินค้าโภคภณัฑ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุน้ทุนหรือราคาสินคา้โภคภณัฑ์ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านตลาด โดยมีการก าหนดระดับเพดาน                     
ความเส่ียง (Limit) ในการท าธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยรับได ้เช่น 
Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit) ซ่ึงแยกออก
จากหน่วยงานท่ีท าธุรกรรม (Front Office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) ท าหน้าท่ีควบคุม
ความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
บริหารความเส่ียงไดท้นัท่วงที โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

51.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้
เม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการด ารง                   
สภาพคล่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 
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 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 11,453 - - - 11,453 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  8,369 86,036 1,700 - 96,105 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,069 1,820 - 2,889 
เงินลงทุน 961 45,416 121,273 9,391 177,041 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 40,579 195,236 476,946 - 712,761 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 3,127 - - 3,127 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 343 - - 343 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 307,410 365,945 42,736 - 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  20,281 59,828 2,234 - 82,343 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,989 - - - 1,989 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,319 1,549 - 2,868 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 399 7,144 44,053 - 51,596 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ - 2,259 - - 2,259 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 1,269 - - 1,269 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 2 100 13 - 115 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน 87 2,204 - - 2,291 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 
ไม่ครบก าหนด 48 222 - - 270 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 250 795 - - 1,045 
ภาระผกูพนัอื่น 38,222 39,177 2,077 - 79,476 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 12,077 - - - 12,077 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  5,568 41,588 1,700 - 48,856 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 1,009 2,555 - 3,564 
เงินลงทุน 1,298 38,824 135,838 10,717 186,677 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 39,233 204,434 448,379 - 692,046 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,126 - - 1,126 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี - 1,332 - - 1,332 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 308,416 335,684 32,356 - 676,456 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  15,621 45,818 4,262 - 65,701 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,986 - - - 1,986 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 1,609 3,303 - 4,912 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 748 10,286 50,670 - 61,704 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ - 2,366 - - 2,366 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - 2 - - 2 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัว๋เงิน 4 596 29 - 629 
การค ้าประกนัการกูย้มืเงิน - 1,188 - - 1,188 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงั                 
ไม่ครบก าหนด 40 597 - - 637 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 457 1,022 - - 1,479 
ภาระผกูพนัอื่น 41,130 36,031 2,355 - 79,516 

(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  22 - - - 22 
เงินลงทุน 529 813 370 499 2,211 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 788 2 15 - 805 
หนี้สินทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 3,600 9,100 - 12,700 
ภาระผูกพนั      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  30 - - - 30 
เงินลงทุน 562 125 577 511 1,775 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี(1) 1,138 - 4 - 1,142 
หนี้สินทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 500 12,200 - 12,700 
ภาระผูกพนั      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 

(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 
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51.4 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย                            
มูลค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  2,518 2,518 - 2,518 - 
เงินลงทุน 174,031 174,031 6,244 167,787 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  2,511 2,511 - 2,511 - 
      
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 5,552 5,552 - - 5,552 
      
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 11,453 11,453 11,453 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 95,918 95,918 7,571 55,998 32,349 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 371 529 - 529 - 
เงินลงทุน 4,672 10,467 - 356 10,111 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 688,844 697,259 - 324,656 372,603 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 3,127 3,127 - 3,127 - 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 343 343 - 343 - 
เงินรับฝาก 716,091 716,308 312,012 404,296 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 82,343 82,345 18,581 46,920 16,844 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,989 1,989 1,989 - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 357 360 - 360 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 51,596 53,388 - 53,388 - 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,259 2,259 - 2,259 - 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 1,269 1,269 - 1,269 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย                            
มูลค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  3,520 3,520 - 3,520 - 
เงินลงทุน 181,436 181,436 7,326 174,110 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  3,518 3,518 - 3,518 - 
      
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วย                  

มูลค่ายุติธรรม 
     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 5,925 5,925 - - 5,925 
      
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินสด 12,077 12,077 12,077 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 48,734 48,734 5,672 20,458 22,604 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 44 44 - 44 - 
เงินลงทุน 5,492 11,297 - 937 10,360 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 667,521 674,703 - 328,743 345,960 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,126 1,126 - 1,126 - 
สินทรัพยอ่ื์น - ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 1,332 1,332 - 1,332 - 
เงินรับฝาก 676,456 676,666 313,315 363,351 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 65,701 65,732 15,172 34,465 16,095 
หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 1,986 1,986 1,986 - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,394 1,256 - 1,256 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 61,704 63,427 - 63,427 - 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,366 2,366 - 2,366 - 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 2 2 - 2 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย                            
มูลค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุน 2,333 2,333 941 1,392 - 
      
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 18 18 - - 18 
      
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 22 22 22 - - 
เงินลงทุน 454 1,663 - - 1,663 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 725 725 - 713 12 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,700 13,626 - 13,626 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย 
มูลค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุน 1,750 1,750 890 860 - 
      
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน 18 18 - - 18 
      
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 30 30 30 - - 
เงินลงทุน 529 1,635 - - 1,635 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,056 1,056 - 973 83 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,700 13,501 - 13,501 - 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตราสารอนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด ในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะ
ค านวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองเป็นขอ้มูลตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ีย  และ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงได้มาจากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือ ปรับด้วยค่าความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.23 

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือตลาดอ่ืน  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชแ้พร่หลายในตลาด 
ได้แ ก่  วิ ธี ราคาตลาด  (Market approach) ห รือวิ ธี ราคาทุน  (Cost 
approach) หรือวิธีรายได ้(Income approach) ในการค านวณมูลค่าของ
กิจการ รวมถึงใชมู้ลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่า
ทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหน้ีค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายหลกัประกนั 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 
 
 
 
 
 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผือ่การ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
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เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (ต่อ) - มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียของ
เงินให้สินเช่ือท่ีมีลักษณะคล้ายกันสุทธิค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและ
รายไดร้อตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตาม
บญัชีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หรือประมาณตามมูลค่าท่ีคาดว่า
จะขายหน้ีได ้หรือค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บจากการขายหลกัประกนั 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน - มูลค่ายุติธรรมใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนัพึงจะมี
ขอ้มูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจาก 
 การซ้ือขายหลกัทรัพย ์

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีส านกัหกับญัชี - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง          
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินรับฝาก - มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบ
ก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียของ
เงินรับฝากของธนาคารธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่าย
คืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายคุรบก าหนดคงเหลือไม่เกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายคุรบก าหนดคงเหลือเกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีหรืออัตราดอกเบ้ียตาม
ประกาศของธนาคารธนชาตท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  
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หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            

ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับ

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือ                
ไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
และมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

51.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซ่ึงตราสารอนุพนัธ์เหล่าน้ีได้แก่ สัญญาอตัรา
แลกเปล่ียน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาซ้ือขาย
สินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงด้านตราสารอนุพนัธ์ โดยก าหนดนโยบายและ
วงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงให้มีขั้นตอนการรายงานความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์
ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมความเส่ียงดา้นการผิดนดัช าระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน 
โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการ
พิจารณาสินเช่ืออนัท าใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรับได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีท าข้ึนเพื่อ
การคา้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (บญัชีเพื่อการธนาคาร) ซ่ึงจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม 

สัญญาอตัราแลกเปล่ียน       
- สัญญาซ้ือ 45,185 - 45,185 44,663 - 44,663 
- สัญญาขาย 53,209 - 53,209 56,983 - 56,983 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย                   
ต่างสกุลเงิน 

      

- สัญญาซ้ือ 1,412 2,415 3,827 699 4,218 4,917 
- สัญญาขาย 5,680 8,751 14,431 4,282 12,261 16,543 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย       

- จ่ายอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 38,084 116,132 154,216 41,265 114,131 155,396 
- จ่ายอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 39,358 98,641 137,999 40,070 115,181 155,251 
- รับอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 39,358 98,041 137,399 39,070 115,181 154,251 
- รับอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 38,084 116,732 154,816 42,265 114,131 156,396 
สัญญาฟิวเจอร์ส       
  - สัญญาซ้ือ 239 - 239 76 - 76 

- สัญญาขาย 1,668 - 1,668 1,587 - 1,587 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       

- สัญญาขาย 1 - 1 - - - 
อ่ืนๆ       

- สัญญาขาย 396 - 396 50 - 50 

52. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้น
บุริมสิทธิในอตัราหุน้ละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,515 ลา้นบาท  

53. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2561 
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หน้าหัวข้อ

1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 046

2.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 055	

3.	 ปัจจัยความเสี่ยง	 072

4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 180

5.	 ผู้ถือหุ้น	 186

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 188

7.	 โครงสร้างการจัดการ	 084

8.	 การก�ากับดูแลกิจการ	 098

9.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 118

10.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 139

11.	 รายการระหว่างกัน	 179

12.	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 002

13.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 016

สรุปตำาแหน่งของรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2 

ในรายงานประจำาปี 2560
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คำาย่อ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน) บริษัทฯ

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน) บล. ธนชาต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด บลจ. ธนชาต

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน) ธนชาตประกันภัย

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เอ็มบีเค ไลฟ์

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จำากัด ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) ราชธานีลิสซิ่ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด บบส. เอ็นเอฟเอส

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด บบส. แม๊กซ์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด บบส. ทีเอส

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำากัด เนชั่นแนลลีซซิ่ง

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด ธนชาตแมเนจเม้นท์

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด ธนชาตเทรนนิ่ง

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำากัด ธนชาตโบรกเกอร์

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำากัด รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำากัด ทีเอ็ม โบรคเกอร์

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำากัด เอ็มที เซอร์วิส 2016

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย สโกเทียแบงก์

ธนาคารนครหลวงไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) บมจ. เอ็มบีเค

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนฟื้นฟูฯ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท.

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ สำานักงาน ป.ป.ช.

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด สำานักงานอีวาย

พระราชบัญญัต ิ พ.ร.บ.

สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สปป. ลาว



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

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

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

สารจากคณะกรรมการ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ถือหุ ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2560
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กลุ ่มธนชาต ตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

จึงร่วมลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระดาษ

ที่ผลิตจากป่าปลูกและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้หมึกพิมพ์

ที่ท�าจากถั่วเหลือง (Soy-based Ink) ในการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2560

ออกแบบโดย บริษัท แปลน กราฟิค จ�ากัด  โทร. 0 2277 2222



รายงานประจ�าปี 2560

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ 0 2217 8000  

โทรสาร  0 2217 8312 

Thanachart Contact Center Call 1770

www.thanachart.co.th
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