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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

สารจากคณะกรรมการ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทั่วไป

ผู ้ถือหุ ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2561

ค�าย่อ

002 

014 

020 

049 

074 

086 

102 

123 

147 

149 

188 

189 

195 

198 

200 

202 

203 

208

346

347

สารบัญ



การมุ่งเน้นกลยุทธ์

ในการด�าเนินธุรกิจ

ปี 2562

วิสัยทัศน์

 

 เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นน�าในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถ 

 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและค�าแนะน�าที่เป็นเลิศ

1

3

4

2

การปรับผังผู ้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ ให้สอดรับกับแผนธุรกิจ และ Customer Journey  

เพื่อให้สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของกลุ ่มธนชาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางการให้บริการของกลุ่มธนชาต

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) โดยน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 

ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ ทั้งในรูปของการสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Acquisition) การรักษาฐานลูกค้าเดิม 

(Retention) และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (Deepening)

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-End Process)  

ให้มีความคล่องตัว (Agility) พร้อมทั้งน�าระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการท�างาน 

เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นย�ายิ่งขึ้น

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (People Development) ให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถ 

ให้ค�าปรึกษาด้านการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเน้นพัฒนาความรู้ 

และทักษะใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ (Up-skill) และการปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) ของพนักงาน

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและโจทย์ความต้องการ

ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

ปรัชญาในการท�าธุรกิจ

 1. ความเชื่อมั่นในบุคลากร กลุ่มธนชาตมีความเชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ามากที่สุด 

  และตระหนักว่าการเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถและความซื่อสัตย์

  ของบุคลากรของกลุ่มธนชาต

 2. อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญกับการบรรลุถึงความเป็นเลิศอย่างจริงจัง 

  เรามีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ โดยผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ท่ามกลาง 

  กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี

 3. ใส่ ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มธนชาตมีความใส่ใจอย่างมากในการรับผิดชอบต่อสังคม 



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

  
(2)
	ไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มอี�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	 	

(5)
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	=	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด/เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	

(6)
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์	ธปท.	

	 =	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์	ธปท.	 	 	

(7)
	 เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับปี	2561	เป็นอัตราที่จ่ายระหว่างกาล	 	 	 	

(8)
	 กระดานในประเทศ/ราคาหุ้นสูงสุด	-	ต�่าสุดเป็นราคาระหว่างปี	 	 	 	

เงินให้สินเชื่อ และเงินรับฝาก ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

เงินให้สินเชื่อ เงินรับฝาก
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ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) และ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
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งบการเงินรวม

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)     

	 รายได้ดอกเบี้ย		 46,559   44,681   45,208   48,640   52,940 

	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		 15,792   15,511   16,740   20,910   25,475 

				รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 30,767   29,170   28,468   27,730   27,465 

				รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย		 13,408   13,402   12,231   12,474   12,443 

				รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	
(1)
 44,175   42,572   40,699   40,204   39,908 

				ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 20,979   20,836   21,025   20,319   19,830 

				หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 4,785   6,236   6,210   8,600   7,084 

				ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 18,411   15,500   13,464   11,285   12,994 

				ภาษีเงินได้	 2,605   1,159   853   225   2,558 

				ก�าไรส�าหรับปี	 15,806   14,341   12,611   11,060   10,436 

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 7,839   7,001   6,013   5,436   5,120 

	 	 ก�าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 7,967   7,340   6,598   5,624   5,316 

     

อัตราส่วนผลการด�าเนินงาน (ร้อยละ)     

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ROAA)	 1.54		 	1.45		 	1.29		 	1.12		 	1.02	

	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	
(2)
	(ROAE)		 12.25		 	11.80		 	10.89		 	10.48		 	10.39	

	 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	
(3)
 (Interest Spread)  2.94		 	2.90		 	2.86		 	2.70		 	2.55	

	 อัตราส่วนหนี้สูญ	หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 	 	 	 	

	 	 ต่อเงินให้สินเชื่อรวม	(Credit	Cost)		 0.57		 	0.79		 	0.86		 	1.12		 	0.88	

	 อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการ		 	 	 	 	

	 	 ด�าเนินงานสุทธิ	
(4)
	(Cost	to	Income	Ratio)		 47.49 	 	48.94		 	51.66		 	50.54		 	49.69	

     

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)     

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		 754,613   712,761   692,046   714,628   755,656 

	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ		 20,172   18,894   17,289   22,581   33,768 

	 สินทรัพย์รวม	 1,060,929   1,025,525   966,867   997,581   1,025,630 

	 เงินรับฝาก	 751,917   716,091   676,456   669,454   696,949 

	 หนี้สินรวม	 923,011   895,455   847,016   886,258   921,354 

	 ส่วนของเจ้าของรวม	 137,918   130,070   119,851   111,323   104,276 

	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 65,735   62,020   56,891   52,674   51,353 

     

 2561 2560  2559 2558 2557

ณ	วันที่	หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม

คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน (ร้อยละ)     

	 เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก	 100.36		 	99.53		 	102.30		 	106.75		 	108.42	

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

	 เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงนิให้สนิเชือ่รวมสทุธ	ิ 1.26 	 	1.23		 	1.12		 	1.30		 	2.06	

				ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญทัง้หมดต่อเงินให้สินเชือ่ด้อยคณุภาพ	
(5)
      

	 	 (Coverage		Ratio)		 120.49		 	131.06		 	146.79		 	117.16		 	84.89	

	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อ	 	 	 	 	

	 	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์	ธปท.	
(6)
  153.56		 	170.48		 	189.19		 	157.71		 	132.64	

     

ความเพียงพอของเงินกองทุน      

   (ตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่มของ ธปท.)     

			อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	(ร้อยละ)	 12.97		 	12.62		 	11.30		 	10.29		 	9.37	

			อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมด	(ร้อยละ)	 15.57		 	15.33		 	15.59		 	14.71		 	13.59	

			สินทรัพย์เสี่ยง	(ล้านบาท)	 786,474   757,218   771,056   763,285   809,876 

     

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

	 ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท)	 	 	 	 	

	 	 ก�าไรต่อหุ้นพื้นฐาน	 6.74 	 	6.01		 	5.16		 	4.61		 	4.24	

	 	 มูลค่าตามบัญชี	 57.15		 	53.23		 	48.83		 	45.21		 	42.56	

	 	 เงินปันผล	
(7)
 1.00		 	2.20		 	2.00		 	1.80		 	1.60	

	 จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ	(ล้านหุ้น)	 	 	 	 	

	 	 จ�านวนเฉลี่ย		 1,164   1,165   1,165   1,179   1,206 

						 ณ	สิ้นปี		 1,150   1,165   1,165   1,165   1,206 

	 ราคาหุ้น	
(8)
	(บาท)	 	 	 	 	

	 	 ราคาสูงสุด	 60.25		 	58.00		 	44.75		 	37.00		 	38.75	

					 ราคาต�่าสุด	 46.25		 	43.75		 	33.00		 	28.25		 	30.00	

					 ราคาปิด		 49.75		 	56.25		 	44.00		 	36.50		 	31.75	

	 มูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	(ล้านบาท)		 57,965   65,539   51,266   42,527   38,306 

     

ข้อมูลอื่น     

	 พนักงาน	 13,893 13,885 14,763 14,905 14,971

 2561 2560  2559 2558 2557

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ	วันที่	หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)



PROGRESS RAPIDLY 

AND STAY FOCUSED

คิดแกป้ัญหาอย่างตรงจุด  

ตอบโจทย์ความต้องการ 

ในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว  

คือกลยุทธ์เชิงรุกท่ีเราทุ่มเท



เปลี่ยนมิติใหม่คนธนชาต  

มุ่งมั่นทุกความเชี่ยวชาญ

อย่างมืออาชีพ และพร้อม 

ก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง

WORKFORCE 

SPIRIT



เป้าหมายของลูกค้า

คือเป้าหมายของเรา  

จึงพร้อมส่งมอบ 

ความส�าเร็จ

อย่างตรงใจ  

CUSTOMIZED 

DELIVERY 



เข้าใจเทคโนโลยี 

ประยุกต์ให้เข้าถึงง่าย  

ต่อยอดใช้ให้ได ้

ประโยชน์สูงสุด

PACE UP 

WITH TECHNOLOGY 



มุ่งมั่นและภาคภูมิใจ

ในการสืบสานเอกลักษณ์

วัฒนธรรมความเป็นชาติ  

ช่วยเหลือและแบ่งปันสู่สังคม

ในทุกโอกาส

SOCIAL 

ENGAGEMENT 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ

	 เศรษฐกิจไทยปี	 2561	 มีอัตราการเติบโตร้อยละ	 4.1	 

ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	 4.0	 โดยมี 

สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของการส่งออก	 ประกอบกับ 

การลงทุนภาครัฐ	การลงทุนภาคเอกชน	และการบริโภคภาคเอกชน

ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 สินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคาร

พาณิชย ์เติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย	 

โดยเป็นการเติบโตของสินเชื่อภาคธุรกิจ	และสินเชื่อภาคครัวเรือน	 

ทั้งในสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

	 จากการที่ธนาคารธนชาตประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน

กลยุทธ์ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 

ที่มุ ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลักของลูกค้า	(Main	Bank)	ส่งผล

ให้ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 มีก�าไรสุทธิเติบโตเป็นปีที่	 4	 

ติดต่อกัน	 และเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ	 10	 ต่อปี	 

โดยในปี	 2561	 ปริมาณเงินให้สินเชื่อขยายตัวร ้อยละ	 5.88	 

ตามการขยายตัวของสินเชื่อรายย่อย	 โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ 

ที่เติบโตสูงถึงร้อยละ	 13.44	 ในขณะเดียวกัน	 ธนาคารธนชาต 

ยังคงรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให ้อยู ่ ในระดับต�่าได ้อย ่าง 

ต่อเนื่อง	และมีสัดส่วนสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL	Ratio)	

อยู่ที่ร้อยละ	 2.30	 ซ่ึงต�่ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม	 สะท้อน

ให้เห็นถึงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารธนชาต 

ได ้เป ็นอย่างดี	 ในส่วนของเงินกองทุน	 ธนาคารธนชาตยังมี

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 (BIS	 Ratio)	 เพิ่มขึ้น 

มาอยู่ที่ร้อยละ	19.45	ซ่ึงเป็นระดับที่สูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม	

อีกทั้งยังมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์

สภาพคล่องที่มีความรุนแรง	(Liquidity	Coverage	Ratio	-	LCR)	

ตามเกณฑ์	 Basel	 III	 เกินกว่าร้อยละ	 100	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

ข้ันต�่าที่	 ธปท.	 ก�าหนดไว้ในอัตราร้อยละ	 80	 ทั้งหมดนี้แสดงถึง

ความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	

และศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างชัดเจน

	 จากผลการด�าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

ที่ เติบโตขึ้นดังกล ่าว	 ส ่งผลให ้กลุ ่มธนชาตมีก�าไรสุทธิตาม 

งบการเงินรวมในปี	 2561	 จ�านวน	 15,806	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิจ�านวน	 14,341	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 10.22	 และมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 จ�านวน	

7,839	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	7,001	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.97	

ซึ่งคิดเป็นก�าไรต่อหุ้นจ�านวน	6.74	บาท		

	 นอกจากน้ี	 ในปี	 2561	 บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงได้รับ

การยอมรับจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง	 ยืนยันด้วยรางวัล

ต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	

	 •	 ธนาคารธนชาตได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร 

โดยฟิทช์	เรทติ้งส์	จาก	A+	เป็น	AA-	และได้รับรางวัล	The	Thailand	

Country	Awards	2018	สาขา	The	Best	Automobile	Lending	 

Product	 of	 the	 Year	 จากนิตยสาร	 The	 Asian	 Banker	 

โดยธนาคารธนชาตได้รับเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	

	 •	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับรางวัล

บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์	-	SET	Awards	

2018	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ร่วมกับวารสาร 

การเงินธนาคาร	โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	2	

	 •	 บริษัทหลักทรัพย ์ จัดการกองทุน	 ธนชาต	 จ�ากัด 

ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมแห่งปี	

จากงานประกาศรางวัลมอร์นิ่งสตาร์	2018	โดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	และบริษัท	มอร์นิ่ง

สตาร์	รีเสิร์ช	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งป	ี 

ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	 เป็นครั้งที่	 2	 

จากงานประกาศรางวัล	 Money	 &	 Banking	 Awards	 2018	 

โดยวารสารการเงินธนาคาร	 และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนดีเด่น	 -	 SET	 Awards	 2018	 จากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร	โดยได้รับต่อเนื่อง 

เป็นปีที่	6	

	 •	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รับรางวัล 

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดี เด ่น	 อันดับที่ 	 1	 

ประจ�าปี	 2560	 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย	โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่	3

(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ในปี	 2562	 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญกับความ 

ท้าทายหลายประการทั้งในด้านเศรษฐกิจ	การเมือง	การเปลี่ยนแปลง 

กฎระเบียบในการก�ากับดูแล	 และการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช ้

ในการให้บริการมากขึ้น	 ธนาคารธนชาตจึงให้ความส�าคัญกับ 

การด�าเนินการ	ดังนี้	1)	การรักษาความเป็นที่หนึ่งในตลาดสินเช่ือ 

รถยนต์	 2)	 การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้า

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)		3)	การเพิ่มจ�านวนลูกค้า

ที่ใช้บริการเป็นธนาคารหลัก	 (Main	 Bank)	 ด้วยการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากแก่ลูกค้า	 และ	 4)	 การยึดมั่นกับวัฒนธรรม

องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด	 เพื่อให้ผู ้มี 

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	 พนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 และ

หน่วยงานทางการท่ีเกี่ยวข ้อง	 ให ้การสนับสนุนและความไว ้

วางใจกับธนาคารธนชาตอย ่างต ่อเนื่อง	 ซึ่ งคณะกรรมการ 

มีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนชาตจะสามารถด�ารงฐานะความมั่นคง

และมีผลการด�าเนินงานเติบโตขึ้นได้ต่อไปในอนาคต	 จึงได้มีมติ 

ให้เพิ่มเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลขึ้นจาก	 90	 สตางค์ต ่อหุ ้น 

ในปี	2560	 เป็น	1.00	บาทต่อหุ้นในปี	2561	และเสนอผู้ถือหุ้น

อนุมัติจ ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก	 1.60	 บาทต่อหุ ้น	 รวมเป็น

เงินปันผลทั้งส้ิน	2.60	บาทต่อหุ้น	เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่	2.20	บาท

ต่อหุ้น	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	38.25	จากผลการด�าเนินงานส่วนที่เป็น

ของบริษัทฯ	ตามงบการเงินรวม

	 ในปี	 2561	 ที่ผ ่านมา	 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร ้าง 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยได้มีการแต่งตั้งคุณธีรนันท์	 ศรีหงส์	 

เป็นกรรมการใหม่แทนคุณทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 ที่พ้นจากวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	และแต่งตั้งคุณปริญญา	 

หอมเอนก	 เป็นกรรมการแทนคุณสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 ที่พ้นจาก

ต�าแหน่งในระหว่างปี	2561	ซ่ึงคณะกรรมการขอขอบคุณกรรมการ

ที่พ้นจากต�าแหน่งทั้ง	 2	 ท่าน	 ที่ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นอย่างดีในขณะด�ารงต�าแหน่ง	และเชื่อว่ากรรมการใหม่ทั้ง	2	ท่าน 

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 

ธุรกิจการเงินเป็นอย่างสูง	จะช่วยให้ความเห็นและก�ากับดูแลธุรกิจ 

ของกลุ ่มธนชาตในยุคดิจิทัลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างเพียงพอ

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดี	 เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนโดยมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและผู้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย	 	 โดยในปี	 2561	 ได้รับ 

การประเมินตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทจดทะเบียนอยู ่ในระดับดีเลิศ	 (5	 ดาว)	 ได ้รับคะแนน 

การจัดประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้น	 100	 คะแนนเต็มจากสมาคม 

ส ่ ง เสริมผู ้ ลงทุน ไทย	 และเป ็นส ่ วนหนึ่ งของการต ่อต ้ าน 

ก า รคอ ร ์ รั ป ชั่ น 	 โ ด ย ให ้ บ ริ ษั ท ใ น กลุ ่ ม ธ นช าตทุ ก บ ริ ษั ท 

ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริตต้ังแต่ปี	 2557	 ส�าหรับการดูแลสังคม 

และสิ่งแวดล้อม	ยังสานต่อการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากร

อย่างมีคุณค่า	รวมถึงจัดท�าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงิน 

และการออมเงินอย่างถูกวิธี	 เพื่อส ่งเสริมให้เกิดความมั่นคง

ทางการเงินในระยะยาว	 และด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่าง 

ต่อเน่ืองในหลาย	 ๆ	 ด้าน	 โดยมีรายละเอียดเปิดเผยในรายงาน

ประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

	 ท ้ายน้ี	 คณะกรรมการขอขอบคุณทุกฝ ่ายที่ เกี่ยวข ้อง 

ที่สนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาต	 และการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการด้วยดีเสมอมา	 คณะกรรมการเชื่อว่า	 ด้วย

การสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง	 กลุ ่มธนชาตจะเติบโต 

อย ่างแข็งแกร ่ง	 และประสบความส�าเ ร็จเพิ่มมากขึ้นต ่อไป 

ในอนาคต

	 ในนามของคณะกรรมการ

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ

 

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ	

และประธานกรรมการบริหาร

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร	

	กรรมการก�ากับความเสี่ยง	

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	

และบรรษัทภิบาล

นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	

และบรรษัทภิบาล

และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	

และกรรมการตรวจสอบ

 

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง

นายปริญญา หอมเอนก

กรรมการตรวจสอบ	

และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

	 •	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	แทนนายศุภเดช		พูนพิพัฒน์

	 •	 นายศุภเดช		พูนพิพัฒน์	และนางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป		สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 •	 เปลี่ยนแปลงชื่อและบทบาทความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น	“คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง”	

	 	 โดยแต่งตั้งให้	นายธีรนันท์	ศรีหงส์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	

	 	 และแต่งตั้งนายปริญญา	หอมเอนก	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับความเสี่ยง
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

	 เศรษฐกจิไทยในปี	2561	ขยายตวัร้อยละ	4.1	เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีเ่ตบิโตร้อยละ	4.0	โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของการส่งออก	

ถงึแม้ว่าจะชะลอตวัลงบ้างในช่วงครึง่หลงัของปีตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค้่า	และมาตรการกดีกนัทางการค้าระหว่างสหรฐัฯ	และจนี 

ในขณะที่การลงทุนภาครัฐ	การลงทุนภาคเอกชน	และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	ส�าหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวลดลง 

จากปีก่อนตามการชะลอตวัของนกัท่องเทีย่วจนีเป็นหลกั	ทัง้นี	้จากแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย	และอตัราเงนิเฟ้อทีท่ยอยปรบัเพิม่ขึน้

ตามอปุสงค์ทีเ่พิม่ขึน้	คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	ธปท.	จงึมมีตใิห้ปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้นโยบายจากร้อยละ	1.50	ต่อปี	เป็นร้อยละ	1.75	ต่อปี 

ในช่วงปลายไตรมาส	 4	 ปี	 2561	 เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน	 และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นดังกล่าวยังเป็นอัตราที่เอื้อต่อ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในระยะข้างหน้า

	 ในปี	2561	สินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน	สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่ปรับดีขึ้น	

โดยสินเชื่อภาคธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก	และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	ในขณะที่สินเชื่อ

ภาคครวัเรอืนขยายตวัเพิม่ขึน้จากสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	และสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์	ส�าหรบัคณุภาพของสนิเชือ่	สนิเชือ่ด้อยคณุภาพมกีารปรบัตวั

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน	

	 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	 2562	 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	 3.5	 -	 4.5	 ตามการคาดการณ์ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ	ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี	การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐที่ปรับตัว 

ดขีึน้อย่างชดัเจน	รวมถงึการปรบัตวัดขีึน้ของภาคการท่องเทีย่วทีก่ลบัเข้าสูภ่าวะปกต	ิในขณะทีภ่าคการส่งออกอาจจะชะลอตวัลงจากการชะลอตวั 

ของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ	และจีน

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจการลงทุน	 (Holding	Company)	 โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	มีผลการด�าเนินงานหลัก 

มาจากธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 ในขณะที่บริษัทฯ	 ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ	 50.96	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 

จงึค�านวณตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ	ในบรษิทัย่อยต่าง	ๆ 	ดงันัน้	ในการวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของกลุม่ธนชาต	

จึงใช้ข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทฯ	เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	กับบริษัทอื่น	ๆ	ในอุตสาหกรรมได้

	 ในปี	2561	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ�านวน	15,806	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,465	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.22 

จากปีก่อน	 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 ติดต่อกัน	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 

ทัง้รายได้ดอกเบีย้สทุธทิีเ่พิม่ขึน้จากการเตบิโตของสนิเชือ่	และรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้จากรายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ	ิประกอบกบั 

การบริหารคุณภาพหนี้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้หนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญ	 และขาดทุนจากการด้อยค่าปรับตัวลดลง	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจาก 

การด�าเนนิงานปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย	จากการบรหิารค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างด	ีส่งผลให้ก�าไรก่อนภาษขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อยเตบิโตขึน้ถงึร้อยละ	18.78 

แต่อย่างไรก็ตาม	ภาษีเงินได้ปรับเพิ่มขึ้น	เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธนาคารธนชาตได้หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2561	ที่ผ่านมา	

	 ในด้านสินทรัพย์	 กลุ่มธนชาตมีปริมาณเงินให้สินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.87	 จากสิ้นปีก่อน	 โดยเป็นการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย	 

โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อ	 และสินเชื่อ	 SME	 ด้านเงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นจากเงินฝากออมทรัพย์	 ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากกระแสรายวันและ 

เงินรับฝากออมทรัพย์	(CASA)	ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ	48.50	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	42.92	

	 ด้านคุณภาพสินทรัพย์	 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL	 Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 2.40	 คงที่จากสิ้นปีก่อน	 ส�าหรับอัตราส่วน 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	อยู่ที่ร้อยละ	120.49	
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	 ในปี	2561	ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	มีจ�านวน	7,839	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	838	ล้านบาท	หรือร้อยละ	11.97	จากปีก่อน	คิดเป็น

ก�าไรต่อหุ้น	(EPS)	เท่ากับ	6.74	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	6.01	บาท	โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ROAA)	และอัตราผลตอบแทน 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เฉลี่ย	(ROAE)	อยู่ที่ร้อยละ	1.54	และ	12.25	ตามล�าดับ

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย	 46,559	 44,681	 1,878	 4.20

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 15,792	 15,511	 281	 1.81

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 30,767	 29,170	 1,597	 5.47

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 6,658	 5,890	 768	 13.04

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	
(1)
	 6,750	 7,512	 (762)	 (10.14)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 44,175	 42,572	 1,603	 3.77

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 20,979	 20,836	 143	 0.69

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 4,785	 6,236	 (1,451)	 (23.27)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 18,411	 15,500	 2,911	 18.78

ภาษีเงินได้	 2,605	 1,159	 1,446	 124.76

ก�าไรส�าหรับปี	 15,806	 14,341	 1,465	 10.22

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	 7,839	 7,001	 838	 11.97

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 7,967	 7,340	 627	 8.54

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	 6.74	 6.01	 0.73	 12.15

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น)	 1,163.86	 1,165.13	 (1.27)		 (0.11)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ 
(1)
	รายได้จากการด�าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

กำาไรสุทธิของบริษัทฯ กำาไรต่อหุ้น
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อ้ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) อ้ตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) 
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย     

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 1,779	 1,391	 388	 27.89

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 257	 238	 19	 7.98

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 2,689	 3,191	 (502)	 (15.73)

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 17,579	 17,786	 (207)	 (1.16)

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 24,255	 22,075	 2,180	 9.88

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 46,559	 44,681	 1,878	 4.20

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

	 เงินรับฝาก	 9,063	 8,698	 365	 4.20

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 997	 791	 206	 26.04

	 เงินน�าส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

	 	 ระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	 3,482	 3,348	 134	 4.00

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 2,238	 2,666	 (428)	 (16.05)

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	 12	 8	 4	 50.00

 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 15,792	 15,511	 281	 1.81

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 30,767	 29,170	 1,597	 5.47

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	2561	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	30,767	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,597	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.47	จากปีก่อน	

โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ	2.94	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	2.90

	 •	 รายได้ดอกเบี้ย	มีจ�านวน	46,559	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,878	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.20	จากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อโดยเฉพาะ

สินเชื่อเช่าซื้อ	 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได	้ (Yield	 on	 Earning	 Assets)	 จากร้อยละ	 4.80	 

มาอยู่ที่ร้อยละ	4.82
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	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 มีจ�านวน	 15,792	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 281	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 1.81	 เป็นผลจากการบริหารต้นทุน	 

เงินฝากตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของกลุ่มธนชาต	ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินปรับตัวลดลงจากร้อยละ	1.90	มาอยู่ที่ร้อยละ	1.88

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบี้ย

2561 2560

ส�ำหรับปี

อัตราผลตอบแทน	
(1)
	 4.82	 4.80

ต้นทุนทางการเงิน	
(2)
	 1.88	 1.90

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 2.94	 2.90

(หน่วย:	ร้อยละ)

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

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

รายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี	2561	มีจ�านวน	13,408	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.04	จากปีก่อน	

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ในปี	 2561	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 มีจ�านวน	 6,658	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 768	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 13.04	 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน	และค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันภัย/ประกันชีวิต

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	มีจ�านวน	6,750	ล้านบาท	ลดลง	762	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.14	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

	 •	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	มีจ�านวน	459	ล้านบาท	ลดลง	1,449	ล้านบาท	หรือร้อยละ	75.94	จากการปรับพอร์ตเงินลงทุนให้เหมาะสม 

ตามภาวะตลาด

	 •	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	มีจ�านวน	310	ล้านบาท	ลดลง	355	ล้านบาท	หรือร้อยละ	53.38

	 •	 รายได้เงินปันผล	มีจ�านวน	502	ล้านบาท	ลดลง	55	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.87

	 •	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	มีจ�านวน	588	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	536	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1,030.77

	 •	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	มีจ�านวน	543	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	206	ล้านบาท	หรือร้อยละ	61.13

	 •	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	มีจ�านวน	2,808	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	203	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.79

	 อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 ในปี	 2561	 อยู่ที่ร้อยละ	 30.35	 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	 31.48	 

จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 10,244	 9,097	 1,147	 12.61

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 3,586	 3,207	 379	 11.82

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 6,658	 5,890	 768	 13.04

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 310	 665	 (355)	 (53.38)

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 459	 1,908	 (1,449)	 (75.94)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 543	 337	 206	 61.13

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 588	 52	 536	 1,030.77

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 2,808	 2,605	 203	 7.79

รายได้เงินปันผล	 502	 557	 (55)	 (9.87)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 1,540	 1,388	 152	 10.95

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 6,750	 7,512	 (762)	 (10.14)

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 13,408	 13,402	 6	 0.04

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
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ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 11,413	 12,202	 (789)	 (6.47)

ค่าตอบแทนกรรมการ	 102	 93	 9	 9.68

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 2,629	 2,835	 (206)	 (7.27)

ค่าภาษีอากร	 733	 746	 (13)	 (1.74)

ค่าใช้จ่ายอื่น	 6,102	 4,960	 1,142	 23.02

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 20,979	 20,836	 143	 0.69

	 		

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	2561	ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจี�านวน	20,979	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	143	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	0.69 

จากปีก่อน	 จากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 

(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	47.49	ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	48.94
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7
,0
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4

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 4,785	 6,236	 (1,451)	 (23.27)

Credit	Cost		(ร้อยละ)	 0.57	 0.79	 (0.22)	 (27.85)

(หน่วย:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ
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ต่อรายได้จากการดำาเนินงานสุทธิ

(Cost to Income Ratio)
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	 ในปี	2561	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน	4,785	ล้านบาท	ลดลง	1,451	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	23.27	จากปีก่อน	และมี	Credit	Cost	อยู่ที่ร้อยละ	0.57	ลดลงจากร้อยละ	0.79	ในปีก่อน
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ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนเงิน ร้อยละ ร้อยละเพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวำคม 256031 ธันวำคม 2561

เงินสด	 11,022	 1.04	 11,453	 1.12	 (431)	 (3.76)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 99,117	 9.34	 95,918	 9.35	 3,199	 3.34

เงินลงทุนสุทธิ	 170,437	 16.07	 178,703	 17.42	 (8,266)	 (4.63)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 3,027	 0.29	 2,827	 0.28	 200	 7.07

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 754,613	 71.13	 712,761	 69.50	 41,852	 5.87

ดอกเบี้ยค้างรับ	 657	 0.06	 601	 0.06	 56	 9.32

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า	 	 	 	 	 	

	 จากการปรับโครงสร้างหนี้	 (24,145)	 (2.28)	 (24,518)	 (2.39)	 373	 (1.52)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 4,822	 0.45	 4,747	 0.46	 75	 1.58

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจสุทธิ	 361	 0.03	 677	 0.07	 (316)	 (46.68)

ค่าความนิยม	 17,799	 1.68	 17,637	 1.72	 162	 0.92

สินทรัพย์อื่น	 23,219	 2.19	 24,719	 2.41	 (1,500)	 (6.07)

สินทรัพย์รวม	 1,060,929	 100.00	 1,025,525	 100.00	 35,404	 3.45

เงินรับฝาก	 751,917	 70.87	 716,091	 69.83	 35,826	 5.00

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 71,923	 6.78	 82,343	 8.03	 (10,420)	 (12.65)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 55,013	 5.19	 51,596	 5.03	 3,417	 6.62

หนี้สินอื่น	 44,158	 4.16	 45,425	 4.43	 (1,267)	 (2.79)

หนี้สินรวม	 923,011	 87.00	 895,455	 87.32	 27,556	 3.08

ส่วนของบริษัทใหญ่	 65,735	 6.20	 62,020	 6.05	 3,715	 5.99

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 72,183	 6.80	 68,050	 6.63	 4,133	 6.07

ส่วนของเจ้าของรวม	 137,918	 13.00	 130,070	 12.68	 7,848	 6.03

หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม	 1,060,929	 100.00	 1,025,525	 100.00	 35,404	 3.45

(หน่วย:	ล้านบาท)
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สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ�านวน	1,060,929	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	35,404	ล้านบาท	หรือ	ร้อยละ	3.45	

จากสิ้นปี	2560	โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ	ิมจี�านวน	99,117	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน	3,199	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	3.34	ตามการบริหารสภาพคล่อง

เงินลงทุนสุทธิ

 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจ�านวน	 173,464	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 

8,066	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.44	ส่วนใหญ่เกิดจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนจ�ำแนกตำมประเภท

เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

ร้อยละ

31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2561

เงินลงทุนเพื่อค้าสุทธิ	 17,811	 10.27	 18,577	 10.23	 (766)	 (4.12)

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ	 147,676	 85.13	 155,454	 85.64	 (7,778)	 (5.00)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดสุทธิ	 1,298	 0.75	 1,000	 0.55	 298	 29.80

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	 3,652	 2.10	 3,672	 2.02	 (20)	 (0.54)

เงินลงทุนสุทธิ	 170,437	 98.25	 178,703	 98.44	 (8,266)	 (4.63)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 3,027	 1.75	 2,827	 1.56	 200	 7.07

รวมเงินลงทุนสุทธิ	 173,464	 100.00	 181,530	 100.00	 (8,066)	 (4.44)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้	มจี�านวน	754,613	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน	41,852	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.87 

จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย	 และสินเชื่อ	 SME	 โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	 ส�าหรับสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อย 

ต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	74	ต่อ	26

การเกษตรและเหมืองแร่	 6,582	 0.87	 7,498	 1.05	 (916)	 (12.22)

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 74,816	 9.91	 81,105	 11.38	 (6,289)	 (7.75)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 48,600	 6.44	 47,484	 6.66	 1,116	 2.35

การสาธารณูปโภคและบริการ	 54,114	 7.17	 58,878	 8.26	 (4,764)	 (8.09)

การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	 	 	

	 เพื่อเช่าซื้อ	 420,680	 55.75	 371,031	 52.06	 49,649	 13.38

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 103,280	 13.69	 97,676	 13.70	 5,604	 5.74

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 3,822	 0.51	 4,116	 0.58	 (294)	 (7.14)

	 อื่น	ๆ	 31,402	 4.16	 29,504	 4.14	 1,898	 6.43

อื่น	ๆ	 11,317	 1.50	 15,469	 2.17	 (4,152)	 (26.84)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 754,613	 100.00	 712,761	 100.00	 41,852	 5.87

(หน่วย:	ล้านบาท)
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เงินให้สินเชื่อรวม และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อรวม*	และดอกเบี้ยค้างรับ	และเงินส�ารองที่เกี่ยวข้อง	(หลังหักรายการระหว่างกัน)	ดังนี้

บริษัทฯ	 97	 72	 102	 73

ธนาคารธนชาตและบริษัทบริหารสินทรัพย์	 787,852	 13,441	 744,419	 12,356

บริษัทย่อยอื่น	 52,770	 2,315	 44,995	 2,096

รวม	 840,719	 15,828	 789,516	 14,525

เงินส�ารองส่วนเกิน	 	 8,478	 	 10,237

รวมทั้งสิ้น	 840,719	 24,306	 789,516	 24,762

31 ธันวำคม 256031 ธันวำคม 2561

เงินให้สินเชื่อรวม

และดอกเบี้ยค้ำงรับ

เงินให้สินเชื่อรวม

และดอกเบี้ยค้ำงรับ

ค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

หมายเหตุ	 *	เงินให้สินเชื่อรวม	หมายถึง	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	และเงินให้สินเชื่อของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans: NPLs)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(NPLs)	 20,172	 18,894

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักส�ารอง	(NPL-net)	 10,467	 9,557

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด*		 24,306	 24,762

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

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสุทธิ	(NPL-net)	ต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ	(ร้อยละ)	 1.26	 1.23

อัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(ร้อยละ)	 153.56	 170.48

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	

	 (Coverage	Ratio)	(ร้อยละ)	 120.49	 131.06

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ		*	รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (ร้อยละ)

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio

	 ภายใต้ภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกจิทีก่�าลงัฟ้ืนตวั	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยยงัคงมุง่เน้นการบรหิารจดัการหนีด้้อยคณุภาพอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ	 โดยเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 มีจ�านวน	 20,172	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,278	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	 6.76	 จากสิ้นปีก่อน	 ในขณะที่อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อรวม	 (NPL	 Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 2.40	 

เท่ากับเมื่อสิ้นปีก่อน	 และมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักส�ารอง	 (NPL-net)	 จ�านวน	 10,467	 ล้านบาท	 ส�าหรับอัตราส่วน	 NPL-net	 

ต่อเงินให้สินเชื่อรวมสุทธิ	อยู่ที่ร้อยละ	1.26

	 อตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(Coverage	Ratio)	ณ	สิน้เดอืนธนัวาคม	2561	อยูท่ี	่ร้อยละ	120.49 

ในขณะที่อัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2561	อยู่ที่ร้อยละ	153.56	

โดยคิดเป็นส�ารองส่วนเกินจ�านวน	8,478	ล้านบาท

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด
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เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (ล้ำนบำท) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด (ล้ำนบำท)

NPL Ratio (ร้อยละ)
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อัตรำส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตำมเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)

ทรัพย์สินรอการขาย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุนจ�านวน	6,522	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	0.61	

ของสินทรัพย์รวม	มีค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	1,700	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	26.07	ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย	 หนี้สินรวม	 จ�านวน	 923,011	 ล้านบาท	 

และส่วนของเจ้าของรวม	 จ�านวน	 137,918	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ	 6.69	 เท่า	 โดยองค์ประกอบของ 

แหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่ส�าคัญ	ได้แก่	เงินรับฝาก	ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	751,917	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	70.87	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 ร้อยละ	 6.78	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 ร้อยละ	 5.19	 และหนี้สินอื่น	 ร้อยละ	 4.16	 ของแหล่ง 

เงินทุนทั้งหมด
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จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เพิ่ม/(ลด)

เพิ่ม/(ลด)

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

ร้อยละ

31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2560

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2561

เงินรับฝาก	 751,917	 70.87	 716,091	 69.83	 35,826	 5.00

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 71,923	 6.78	 82,343	 8.03	 (10,420)	 (12.65)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 55,013	 5.19	 51,596	 5.03	 3,417	 6.62

หนี้สินอื่น	 44,158	 4.16	 45,425	 4.43	 (1,267)	 (2.79)

หนี้สินรวม	 923,011	 87.00	 895,455	 87.32	 27,556	 3.08

ส่วนของเจ้าของรวม	 137,918	 13.00	 130,070	 12.68	 7,848	 6.03

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 1,060,929	 100.00	 1,025,525	 100.00	 35,404	 3.45

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

โครงสร้ำงเงินทุน

เงินรับฝำก

หนี้สิน 

	 หนี้สินรวมของกลุ่มธนชาต	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	มีจ�านวน	 923,011	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 27,556	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 3.08	 

จากสิ้นปี	2560	โดยมีรายการส�าคัญดังนี้

	 •	 เงนิรบัฝาก		มจี�านวน	751,917	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	35,826	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.00	จากสิน้ปีก่อน	โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ 

ของเงินฝากออมทรัพย์	 ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์	 (CASA)	 ต่อเงินรับฝากเท่ากับ 

ร้อยละ	48.50	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	42.92

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 12,759	 1.70	 11,953	 1.67	 806	 6.74

ออมทรัพย์	 351,939	 46.80	 295,390	 41.25	 56,549	 19.14

บัตรเงินฝาก	 85,460	 11.37	 142,505	 19.90	 (57,045)	 (40.03)

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา	 	 	 	 	 	

	 ไม่ถึง	6	เดือน	 44,025	 5.86	 36,529	 5.10	 7,496	 20.52

	 6	เดือนไม่ถึง	1	ปี	 41,832	 5.56	 63,772	 8.91	 (21,940)	 (34.40)

	 1	ปีขึ้นไป	 215,902	 28.71	 165,942	 23.17	 49,960	 30.11

รวมเงนิรบัฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา	 301,759	 40.13	 266,243	 37.18	 35,516	 13.34

รวมเงินรับฝาก	 751,917	 100.00	 716,091	 100.00	 35,826	 5.00

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	มีจ�านวน	71,923	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	10,420	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.65	

จากการบริหารสภาพคล่อง

	 •	 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	มจี�านวน	55,013	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	3,417	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	6.62	จากสิน้ปีก่อน	จากการเสนอขาย 

ตราสารหนี้ของบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต
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ส่วนของเจ้าของ

	 ส่วนของเจ้าของรวม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 มีจ�านวน	 137,918	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 7,848	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.03	 

จากสิ้นปี	2560	โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่	จ�านวน	65,735	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	3,715	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.99	ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของ 

ก�าไรจากการด�าเนินงานส่วนของบริษัทฯ	ในปี	2561	จ�านวน	7,839	ล้านบาท	ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของ

ปี	2560	จ�านวน	1,515	ล้านบาท	และเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวด	6	เดือนแรกปี	2561	จ�านวน	1,165	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 จ�านวน	 72,183	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 4,133	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.07	 มีสาเหตุหลักมาจาก 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวน	11,022	ล้านบาท	โดยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	 4,643	 ล้านบาท	 เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงาน	 22,031	 ล้านบาท	 โดยมี 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	 53,457	 ล้านบาท	 รายการระหว่างธนาคาร 

และตลาดเงิน	 (สินทรัพย์)	 เพิ่มขึ้น	3,133	ล้านบาท	สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น	873	ล้านบาท	ในขณะที่ทรัพย์สินรอการขายลดลง	6,284	ล้านบาท	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ลดลง	 1,230	 ล้านบาท	 	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง	 613	 ล้านบาท	 ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง	 

487	ล้านบาท	เงนิรบัฝากเพิม่ขึน้	35,826	ล้านบาท	หนีส้นิอืน่เพิม่ขึน้	574	ล้านบาท	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ	(หนีส้นิ)	ลดลง	10,251	ล้านบาท 

หนีส้นิตราสารอนพุนัธ์ลดลง	1,444	ล้านบาท	เจ้าหนีจ้ากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ลดลง	1,126	ล้านบาท	หนีส้นิจ่ายคนืเมือ่ทวงถามลดลง	825	ล้านบาท 

และหนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง	579	ล้านบาท	

	 •	 เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมลงทนุจ�านวน	9,560	ล้านบาท	เกดิจากการขายและครบก�าหนดของเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์	6,391	ล้านบาท 

เงินสดรับดอกเบี้ย	2,781	ล้านบาท	เงินสดรับเงินปันผล	753	ล้านบาท	เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	58	ล้านบาท	เงินสดรับจาก

การขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		56	ล้านบาท	ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	479	ล้านบาท	

	 •	 เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	5,348	ล้านบาท	ซึง่เกดิจากเงนิสดจ่ายคนืตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	14,203	ล้านบาท 

เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 3,264	 ล้านบาท	 	 เงินปันผลจ่าย	 2,679	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ออกและ 

เงนิกูย้มื	2,250	ล้านบาท	และเงนิสดจ่ายซือ้หุน้ทนุซือ้คนื	572	ล้านบาท	ในขณะทีม่เีงนิสดรบัจากตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	17,620	ล้านบาท
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจ�านวน	87,107	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3,910	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.70	

จากสิ้นปี	2560

เงินกองทุนตามกฎหมาย

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิกองทนุตามกฎหมาย	ตามหลกัเกณฑ์	Basel	III	ทัง้สิน้	จ�านวน	122,447	ล้านบาท 

แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นที่	1	จ�านวน	101,968	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	2	จ�านวน	20,479	ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมด 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	เท่ากับร้อยละ	15.57	ซึ่งสูงกว่าอัตราขั้นต�่าที่	ธปท.	ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	10.375	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ภำระผูกพัน
31 ธันวำคม 

2561

31 ธันวำคม 

2560
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

การรับอาวัลตั๋วเงิน	 303	 115	 188	 163.48

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน	 2,402	 2,291	 111	 4.85

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 283	 270	 13	 4.81

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 759	 1,045	 (286)	 (27.37)

ภาระผูกพันอื่น	 	 	 	

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน	 22,341	 23,832	 (1,491)	 (6.26)

	 อื่น	ๆ	 61,019	 55,644	 5,375	 9.66

รวม	 87,107	 83,197	 3,910	 4.70

(หน่วย:	ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

	 สัดส่วนการถือหุ้นและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้

บริษัทย่อย

2561 2560

ก�ำไร (ขำดทุน) ส�ำหรับปีสัดส่วนกำรถือหุ้น

ทำงตรง/ทำงอ้อม

(ร้อยละ)

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	

	 งบการเงินรวม*	 	 14,703	 13,810

	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	 50.96	 13,911	 13,135

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 593	 609

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 38.22	 654	 426

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 1,042	 1,051

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 50.96	 237	 210

	 บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 33.22	 1,641	 1,126

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 100.00	 14	 24

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 83.44	 201	 45

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		 51.00	 (63)	 30

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 6.375	 12.97	 5.75	 12.62

เงินกองทุนชั้นที่	1	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 7.875	 12.97	 7.25	 12.62

เงินกองทุนชั้นที่	2	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 -	 2.60	 -	 2.71

เงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 10.375	 15.57	 9.75	 15.33

31 ธันวำคม 256031 ธันวำคม 2561

อัตรำส่วนเงินกองทุนตำมกฎหมำย อัตรำขั้นต�่ำ

ตำมข้อก�ำหนด

ของ ธปท.

อัตรำขั้นต�่ำ

ตำมข้อก�ำหนด

ของ ธปท.

อัตรำส่วนเงิน

กองทุนของกลุ่ม

ธุรกิจทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนเงิน

กองทุนของกลุ่ม

ธุรกิจทำงกำรเงิน

(หน่วย:	ร้อยละ)

หมายเหตุ		*	เฉพาะส่วนที่เป็นของธนาคารธนชาต
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ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมของผลการดำาเนินงาน

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	ปี	2561	เปรียบเทียบกับปี	2560)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ 
(1)
	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	หักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 
(2)
	 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

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

	1,922

	 294

 1,628

	 730

	(1,101)

 1,257

	 88

 1,169

(1,503)

 2,672

 

1,583

 1,089

	 893

	 196

	 4.33

	 1.97

 

 5.54

	 12.38

	(16.49)

 2.99

	 0.43

 5.43

	(24.07)

 17.46

	169.85

 7.58

	 6.47

	 35.06

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	
(1)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	
(2)

ก�าไรก่อนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิ

	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร

	 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบรษิทัย่อย

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น)

46,288

15,250

31,038

6,627

5,574

43,239

20,525

22,714

4,741

17,973

2,515

15,458

14,703

755

2.42

6,064.86
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2561

	 จากกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 	 (Customer	 Centric)	 ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก	 (Main	 Bank)	 ด้วยการให้บริการ 

ทีม่คีณุภาพในทกุช่องทาง	และการน�าเสนอผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า	พร้อมไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกจิ 

ให้ธุรกิจหลักขององค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิเติบโตติดต่อกันเป็นปีที่	 4	 ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ 

ในปี	 2561	 อยู่ที่	 14,703	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 893	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.47	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 โดยก�าไรจากการด�าเนินงาน 

ก่อนตั้งส�ารอง	 (PPOP)	 มีการขยายตัวตามผลการด�าเนินงานของธุรกิจหลักที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี	 อีกทั้ง	 ธนาคารธนชาตยังคงรักษา 

ความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์สภาพคล่อง	 และเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง	 แสดงถึงความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจและศักยภาพ 

ในการแข่งขันอย่างชัดเจน

	 ฐานรายได้รวมของธนาคารธนชาตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.99	 จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.54	 

จากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ	2.95	สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลง	ในขณะที่ค่าใช้จ่าย

จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ	 0.43	 ส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีการปรับตัวลดลงร้อยละ	 24.07	 ส่งผลให้ก�าไร 

ก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น	2,672	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.46	จากปีที่ผ่านมา

	 สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตเติบโตต่อเนื่องตลอดทั้งปีและปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 3.67	 จากสิ้นปีที่ผ่านมา	 ตามยอดสินเชื่อรวม 

ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.88	 จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อย	 และสินเชื่อ	 SME	 โดยยังคงรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างแข็งแกร่ง	 

จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	ในขณะที่เงินฝากรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.01

 

	 สดัส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL	Ratio)	ตามงบการเงนิรวมอยูท่ีร้่อยละ	2.30	คงทีจ่ากสิน้ปีทีผ่่านมา	ในขณะทีอ่ตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้ญูและ 

หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 123.20	 และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	 ธปท.	 

(Reserve	to	Required	Reserve)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	อยู่ที่ร้อยละ	154.90

	 ส�าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ	ธนาคารธนชาตมสีดัส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL	Ratio)	อยูท่ีร้่อยละ	2.02	และอตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้ญู 

และหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	อยู่ที่ร้อยละ	124.72	และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	

(Reserve	 to	 Required	 Reserve)	 อยู่ที่ร้อยละ	 165.07	 ด้านเงินกองทุน	 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารธนชาตเท่ากับ 

ร้อยละ	 19.45	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี	 2560	 ที่ร้อยละ	 18.94	 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	 1	 ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ร้อยละ	 15.42	 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี	2560	ที่ร้อยละ	14.81

	 สรุปผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปี	2561	เปรียบเทียบกับปี	2560	เป็นดังนี้

	 •	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.54	จากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น	ในขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 (Interest	Spread)	

อยู่ที่ร้อยละ	3.06

	 •	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ	2.95	สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากเงินลงทุนที่ลดลง

	 •	 ฐานรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	2.99	จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

	 •	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ	0.43	จากการบริหารค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนตั้งส�ารอง	(PPOP)	เพิ่มขึ้น	1,169	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.43	จากฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้น

	 •	 ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงร้อยละ	 24.07	 ในขณะที่ภาษีเงินได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ของธนาคารธนชาตที่หมดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2561

	 •	 ก�าไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น	893	ล้านบาทหรือร้อยละ	6.47	มาอยู่ที่	14,703	ล้านบาท
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	 ในปี	2561	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมรีายได้ดอกเบีย้สทุธจิ�านวน	31,038	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จ�านวน	1,628	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.54	 

จากปีก่อน

	 •	 รายได้ดอกเบี้ยมีจ�านวน	 46,288	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,922	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 4.33	 เนื่องจากปริมาณสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น	 

โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อที่เติบโตร้อยละ	13.44	จากปีก่อน

	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ�านวน	 15,250	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 294	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 1.97	 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนเงินฝาก 

ตามกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต

	 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	3.06	คงที่จากปีที่ผ่านมา

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ย	 1.50	 1.50	 1.50	 1.50	 1.54	 1.50	 1.51

อัตราผลตอบแทน	 4.87	 4.87	 4.92	 4.92	 4.95	 4.93	 4.91

ต้นทุนทางการเงิน	 1.85	 1.86	 1.87	 1.84	 1.85	 1.87	 1.86

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	 3.02	 3.00	 3.06	 3.08	 3.10	 3.06	 3.06

 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 2560 2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ร้อยละ)

รายได้ดอกเบี้ย

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	 เงินให้สินเชื่อ

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินน�าส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ	และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

46,288

1,743

108

2,631

17,551

24,255

15,250

9,071

997

3,482

1,690

10

31,038

44,366

1,365

25

3,143

17,759

22,074

14,956

8,699

792

3,348

2,110

7

29,410

 1,922

 

	 378

	 83

	 (512)

	 (208)

	 2,181

 294

	 372

	 205

	 134

	 (420)

	 3

 1,628

 4.33

	 27.69

	 332.00

	 (16.29)

	 (1.17)

	 9.88

 1.97

	 4.28

	 25.88

	 4.00

	 (19.91)

	 42.86

 5.54
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

  

	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี	2561	มีจ�านวน	12,201	ล้านบาท	ลดลง	371	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.95	จากปีที่ผ่านมา	โดยสาเหตุหลัก 

มาจากก�าไรจากเงินลงทุนที่ลดลง

	 •	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	มีจ�านวน	6,627	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	730	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.38	เป็นผลจากค่าธรรมเนียม

จากการจัดการกองทุน	และค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายประกันฯ

	 •	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่นมีจ�านวน	5,574	ล้านบาท	ลดลง	1,101	ล้านบาท	หรือร้อยละ	16.49	จากปีที่ผ่านมา	โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากก�าไรจากการขายเงินลงทุนที่ลดลง	1,198	ล้านบาท	จากการปรับพอร์ตเงินลงทุนอย่างเหมาะสมต่อภาวะตลาด

	 ด้วยสาเหตุดังกล่าว	 อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิในปี	 2561	 อยู่ที่ร้อยละ	 28.22	 ลดลงจากปีก่อน 

ที่ร้อยละ	29.95

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	 รายได้จากการรับประกันภัยสุทธิ

	 รายได้เงินปันผล

	 รายได้อื่น	ๆ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

6,627

357

(85)

299

2,937

411

1,655

5,574

12,201

5,897

548

1,113

200

2,928

464

1,422

6,675

12,572

 730

	 (191)

	(1,198)

	 99

	 9

	 (53)

	 233

 (1,101)

	 (371)

 12.38

	 (34.85)

	 (107.64)

	 49.50

	 0.31

	 (11.42)

	 16.39

	 (16.49)

	 (2.95)

(หน่วย:	ล้านบาท)

  
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ

11,171

2,602

713

58

5,981

20,525

11,981

2,806

726

53

4,871

20,437

	 (810)

	 (204)

	 (13)

	 5

	 1,110

 88

	 (6.76)

	 (7.27)

	 (1.79)

	 9.43

	 22.79

 0.43

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ

	 ในปี	 2561	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 จ�านวน	 20,525	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 88	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	0.43	จากปีก่อน	ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2561	

อยู่ที่ร้อยละ	47.47	ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	48.68
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หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

2561 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ2560

เปลี่ยนแปลงส�ำหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

Credit	Cost	(ร้อยละ)

4,741

0.57

6,244

0.79

	(1,503)

	 (0.22)

	 (24.07)

	 (27.85)

	 ในปี	 2561	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน	 4,741	 ล้านบาท	 

ลดลง	1,503	ล้านบาท	หรือร้อยละ	24.07	เมื่อเทียบกับปีก่อน	และมี	Credit	Cost	อยู่ที่ร้อยละ	0.57	ลดลงจากร้อยละ	0.79

สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีจ�านวน	1,046,612	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	37,055	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	3.67	จากสิ้นปี	2560	โดยมีรายละเอียดส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	ดังนี้

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 มีจ�านวน	 97,568	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 2,917	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	3.08	จากการบริหารสภาพคล่อง

	 •	 เงินลงทุนสุทธิ	มีจ�านวน	161,078	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	6,290	ล้านบาท	หรือร้อยละ	3.76	ส่วนใหญ่เป็นการบริหาร

อัตราผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

	 •	 เงินให้สินเชื่อ	 มีจ�านวน	 753,498	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 41,823	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.88	 จากการเติบโต 

ของสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ	SME	 โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ	13.44	จากการพัฒนากระบวนการท�างานและ

ภาวะตลาดรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น	 โดยธนาคารธนชาตยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดสินเชื่อรถยนต์ใหม่	 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อย 

ต่อสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	74	ต่อ	26

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธันวำคม 

2561
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวำคม 

2560

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับ

	 โครงสร้างหนี้

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

	 11,019

	 97,568

	 161,078

	 753,498

	 645

	 (23,652)

	 2,815

	 7,996

	 19,790

	 15,855

 1,046,612

	 11,453

	 94,651

	 167,368

	 711,675

	 589

	 (24,034)

	 2,793

	 8,622

	 20,202

	 16,238

 1,009,557

	 (434)

	 2,917

	 (6,290)

	 41,823

	 56

	 382

	 22

	 (626)

	 (412)

	 (383)

 37,055

	 (3.79)

	 3.08

	 (3.76)

	 5.88

	 9.51

	 (1.59)

	 0.79

	 (7.26)

	 (2.04)

	 (2.36)

 3.67

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

	 หนี้สินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 มีจ�านวน	 902,406	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 29,057	 ล้านบาท	 

หรือร้อยละ	3.33	จากสิ้นปี	2560	โดยมีรายการส�าคัญดังนี้

	 •	 เงินรับฝาก	มีจ�านวน	752,160	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	35,882	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.01	จากสิ้นปีก่อน	โดยส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก

ประเภทออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์	(CASA)	ต่อเงินรับฝากเท่ากับ

ร้อยละ	48.52	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	42.93

	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	มีจ�านวน	43,079	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	3,771	ล้านบาท	หรือร้อยละ	9.59	จากการเสนอขายตราสารหนี ้

ของบริษัทย่อย

	 ส่วนของเจ้าของรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	144,206	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7,998	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.87	จากสิ้นปี	2560 

โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต	 มีจ�านวน	 141,699	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 7,409	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.52	 ส่วนใหญ่มาจาก 

การเพิม่ขึน้ของก�าไรจากการด�าเนนิงานของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยในปี	2561	จ�านวน	14,703	ล้านบาท	ส่วนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลง

มูลค่าเงินลงทุนที่ลดลงจ�านวน	1,063	ล้านบาท	และการจ่ายปันผลจ�านวน	6,247	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	มีจ�านวน	2,507	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	589	ล้านบาท	หรือร้อยละ	30.71	 เกิดจากผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธันวำคม 

2561
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวำคม 

2560

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

752,160

71,955

1,163

43,079

3,875

5,729

24,445

902,406

141,699

2,507

1,046,612

716,278

82,424

1,989

39,308

3,638

5,476

24,236

873,349

134,290

1,918

1,009,557

	 35,882

	 (10,469)

	 (826)

	 3,771

	 237

	 253

	 209

 29,057

 7,409

	 589

 37,055

	 5.01

	 (12.70)

	 (41.53)

	 9.59

	 6.51

	 4.62

	 0.86

 3.33

 5.52

	 30.71

 3.67
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รายงานประจำาปี 2561

คุณภาพสินทรัพย์

 

	 การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์	พิจารณาจากสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม

 1. เงินให้สินเชื่อ

  1.1	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 จ�านวน	 754,143	 ล้านบาท	 

เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนจ�านวน	41,879	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.88	โดยเงนิให้สนิเชือ่เช่าซือ้เตบิโตร้อยละ	13.44	จากการพฒันากระบวนการท�างาน 

และภาวะตลาดรถยนต์ที่มีแนวโน้มดีขึ้น	 ในขณะที่สินเชื่อรายย่อยอื่นลดลงร้อยละ	 0.33	 โดยสินเชื่อเคหะเติบโตขึ้นร้อยละ	 7.07	 

ด้านสนิเชือ่ธรุกจิขนาดใหญ่และธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรบัตวัลดลงร้อยละ	6.95	จากสิน้ปีก่อน	โดยสดัส่วนเงนิให้สนิเชือ่รายย่อย 

ต่อสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	 74	 ต่อ	 26	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตมีการบริหาร

จัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์	 โดยในระหว่างปี	 2561	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญา 

ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ในรูปแบบต่าง	ๆ	โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้	การโอนสินทรัพย์และ/หรือหุ้นทุนและ/หรือเปลี่ยนแปลง

เงือ่นไขการช�าระหนี	้รวมกนัเป็นจ�านวนทัง้สิน้	1,165	ราย	ซึง่มยีอดคงค้างตามบญัชก่ีอนการปรบัโครงสร้างหนีเ้ป็นจ�านวนประมาณ	2,403	ล้านบาท 

ทั้งนี้	 ณ	 สิ้นปี	 2561	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีลูกหนี้ที่ได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วจ�านวน	 6,620	 ราย	 และยอดเงินต้น 

และดอกเบี้ยคงค้างเป็นจ�านวน	9,755	ล้านบาท

 การกระจายตัวของสินเชื่อ

	 ณ	สิ้นปี	2561	สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	55.88	โดยรองลงมาได้แก่	สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่	และสินเชื่อวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	ร้อยละ	25.85	สินเชื่อที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	14.58	และอื่น	ๆ	ร้อยละ	3.69

โครงสร้างเงินให้สินเชื่อ

 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61

(ล้ำนบำท)

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

เช่ำซื้อ ที่อยู่อำศัย ธุรกิจ SME อื่น ๆ

51.23% 51.11% 51.81% 52.15% 53.42% 54.06% 54.77% 55.88%

14.89% 14.76% 14.75% 14.42% 14.50%
14.54% 14.58%

14.58%

18.56% 19.06% 18.25% 17.99% 16.68%
16.08% 15.35%

14.37%

11.05% 11.00% 11.26% 11.42% 11.41% 11.43% 11.51%
11.48%

4.26%
4.07% 3.94% 4.02% 3.99% 3.90%

3.79%
3.69%
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 256131 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2560

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้ำงรับ

(หน่วย:	ล้านบาท)

จดัชัน้ปกติ

จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ

จดัชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน

จดัชัน้สงสยั

จดัชัน้สงสยัจะสญู

รวม

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส่วนทีต่ัง้เพิม่เตมิ

รวมค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด

สดัส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่

	 และดอกเบีย้ค้างรบั	(ร้อยละ)

656,396

27,759

4,602

3,171

9,724

701,652

624,828

26,304

5,938

2,672

7,829

667,571

4,127

2,438

1,617

1,155

3,562

12,899

8,218

21,117

3.01

3,310

2,336

2,219

823

3,013

11,701

10,017

21,718

3.25

  1.2	 เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของ	ธปท.	ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน	(บริษัทบริหารสินทรัพย์)	มีเงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบีย้ค้างรบัจดัชัน้ตามเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนด	จ�านวน	701,652	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนจ�านวน	34,081	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	5.11 

โดยได้ท�าการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561จ�านวน	21,117	ล้านบาท	และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับคิดเป็นร้อยละ	3.01

สรุปลูกหนี้จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.

  1.3	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(Non-performing	Loans)

	 	 	 ภายใต้ภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ก�าลังฟื้นตัว	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	 เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาต 

มจี�านวน	19,329	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	1,221	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	6.74	จากสิน้ปีก่อน	ส่งผลให้อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้สนิเชือ่ 

แก่ลูกหนี้รวม	 (NPL	 Ratio)	 ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ	 2.30	 คงที่จากสิ้นปีก่อน	 เมื่อพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต	 

สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพเพิม่ขึน้	1,493	ล้านบาท	จากสิน้ปีก่อน	และอัตราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีร้วม	(NPL	Ratio)	

ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ร้อยละ	2.02	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	1.94

	 	 	 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Coverage	Ratio)	ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	 

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	อยูท่ีร้่อยละ	123.20	ในขณะทีธ่นาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมสี�ารองส่วนเกนิตามเกณฑ์	ธปท.	จ�านวน	8,439	ล้านบาท 

และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	อยู่ที่ร้อยละ	154.90	

และเมื่อพจิารณาส่วนของธนาคารธนชาต	อัตราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดตอ่เงนิให้สนิเชือ่ดอ้ยคณุภาพ	(Coverage	Ratio)	ณ	วนัที	่31	

ธันวาคม	2561	อยู่ที่ร้อยละ	124.72	ในขณะที่ธนาคารธนชาตมีส�ารองส่วนเกินตามเกณฑ์	ธปท.	จ�านวน	7,820	ล้านบาท	และมีอัตราส่วนส�ารอง

ต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	อยู่ที่ร้อยละ	165.07
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สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)

งบการเงินรวม

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 256131 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2560

ธนำคำรธนชำตและบริษัทย่อยธนำคำรธนชำต

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(ล้านบาท)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด*	(ล้านบาท)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงนิให้

	 สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงนิให้

	 สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

อตัราส่วนส�ารองต่อส�ารองพงึกนัตามเกณฑ์	ธปท.	(ร้อยละ)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	

	 (ร้อยละ)

15,905

19,837

2.02

1.24

165.07

124.72

14,412

20,149

1.94

1.19

191.59

139.80

19,329

23,812

2.30

1.22

154.90

123.20

18,108

24,278

2.30

1.19

172.91

134.07

หมายเหตุ	 *	รวมค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

และอัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61  4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61
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เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (ล้ำนบำท)

NPL Ratio (ร้อยละ)

อัตรำส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตำมเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (ร้อยละ)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และ NPL Ratio ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ

และอัตราส่วนสำารองต่อสำารองพึงกันตามเกณฑ์ ธปท.
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(ล้ำนบำท) (ร้อยละ)(ร้อยละ)

14,412
15,399

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (ล้ำนบำท)

NPL Ratio (ร้อยละ)

อัตรำส่วนส�ำรองต่อส�ำรองพึงกันตำมเกณฑ์ ธปท. (ร้อยละ)

14,865 15,281 15,905
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ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภำพ (ร้อยละ)
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 2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 ในปี	2561	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมเีงนิลงทนุในหลกัทรพัย์รวมทัง้สิน้	161,078	ล้านบาท	โดยเงนิลงทนุส่วนใหญ่เป็นเงนิลงทนุ 

ในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ	 69.97	 รองลงมาคือ	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 13.83	 ของเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์ของธนาคารธนชาต	 หลังจากบวก	 (หัก)	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว	 ลดลงจากปี	 2560	 ที่มีเงินลงทุนสุทธิ	

167,368	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ดังนี้
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31 ธันวำคม 2561ประเภทของเงินลงทุน 31 ธันวำคม 2560ร้อยละ 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
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ตารางแสดงการจำาแนกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำาแนกตามประเภทของตราสาร

สภาพคล่อง

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	อตัราส่วนสนิเชือ่ต่อเงนิฝากและเงนิกูย้มืของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยอยูท่ีร้่อยละ	94.75	ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

เล็กน้อยจากสิ้นปี	 2560	 ที่ร้อยละ	 94.19	 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด	 โดยธนาคารธนชาตยังคงรักษา 

ความแข็งแกร่งของสภาพคล่องด้วยการคงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องและมีความเสี่ยงต�่าเป็นสัดส่วนที่สูง

	 ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง	 โดยธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการตามนโยบาย 

การด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องเพือ่รองรบัสถานการณ์ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรนุแรง	(Liquidity	Coverage	Ratio	-	LCR)	ปัจจบุนัธนาคารธนชาต 

ยงัคงรกัษาระดบัสภาพคล่องเพือ่รองรบัหลกัเกณฑ์ดงักล่าวตามเกณฑ์	Basel	III	โดยมอีตัราส่วน	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	สงูกว่าร้อยละ	100 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนดที่ร้อยละ	80

	 ณ	สิ้นปี	2561	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงาน	จ�านวน	9,304	ล้านบาท	และได้มาในกระแสเงินสด 

จากกิจกรรมลงทุนจ�านวน	 13,193	 ล้านบาท	 ขณะที่กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 จ�านวน	 4,323	 ล้านบาท	 ท�าให้ธนาคารธนชาต 

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจ�านวน	434	ล้านบาท	โดย	ณ	สิ้นปี	2561	ธนาคารธนชาตมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ�านวน	11,019	ล้านบาท	โดยมีรายการหลักที่ส�าคัญ	ดังนี้
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	 •	 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น	 53,303	 ล้านบาท	 

หักกลบกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจ�านวน	35,882	ล้านบาท	และการลดลงของทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	6,242	ล้านบาท

	 •	 ส่วนกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุน	ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลงจ�านวน	10,346	ล้านบาท

	 •	 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไปในการจ่ายคืนเงินกู้ยืม	 จ�านวน	 10,749	 ล้านบาท	 และการจ่ายเงินปันผล 

จ�านวน	6,247	ล้านบาท	ในขณะที่กระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมจ�านวน	14,520	ล้านบาท

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 (9,304)	 2,615

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 13,193	 14,195

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	 (4,323)	 (17,434)

เงินสดลดลงสุทธิ	 (434)	 (624)

เงินสด	ณ	วันต้นปี	 11,453	 12,077

เงินสด	ณ	วันปลายปี	 11,019	 11,453

  ปี 2561รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ปี 2560

ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

	 ในปี	2561	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมแีหล่งทีม่าของเงนิทนุจากเงนิฝากและเงนิกูย้มืจ�านวน	752,160	ล้านบาท	และ	43,079	ล้านบาท 

ตามล�าดับ	 ในขณะที่แหล่งใช้ไปของเงินทุนจะใช้ไปในเงินให้สินเชื่อจ�านวน	 753,498	 ล้านบาท	 และเงินลงทุนก่อนค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 

จ�านวน	161,532	ล้านบาท	โดยรายการของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทนุหลกั	ๆ 	ตามวนัทีค่รบก�าหนดของแต่ละรายการนบัจากวนัทีใ่นงบแสดง

ฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีดังนี้

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี ไม่มีก�ำหนด รวม

แหล่งทีม่า

	 เงนิฝาก	 364,977	 45.90	 342,847	 43.11	 44,336	 5.58	 -	 -	 752,160	 94.58

	 เงนิกูย้มื	 334	 0.04	 5,600	 0.70	 37,145	 4.67	 -	 -	 43,079	 5.42

รวมแหล่งทีม่า	 365,311	 45.94	 348,447	 43.81	 81,481	 10.25	 -	 -	 795,239	 100.00

แหล่งใช้ไป

	 เงนิให้สนิเชือ่	
(1)	

40,263	 4.40	 187,204	 20.46	 526,031	 57.49	 -	 -	 753,498	 82.35

	 เงนิลงทนุ	 5	 -	 69,153	 7.56	 83,190	 9.09	 9,184	 1.00	 161,532	 17.65

รวมแหล่งใช้ไป	 40,268	 4.40	 256,357	 28.02	 609,221	 66.58	 9,184	 1.00	 915,030	 100.00

ประเภท

หมายเหตุ 
(1)
	ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้
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	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนตามวันที่ที่ครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงิน	 นับจากวันที่ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 แล้ว	 จะเห็นว่าจ�านวนเงินจากแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินรับฝากเมื่อทวงถาม 

ร้อยละ	45.90	และเงินรับฝากที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	ร้อยละ	43.11	ของแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมด	ในขณะที่แหล่งใช้ไปของ 

เงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลามากกว่า	 1	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 57.49	และเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า	 1	ปี 

ร้อยละ	 20.46	 ของแหล่งใช้ไปของเงินทุนทั้งหมดตามล�าดับ	 อย่างไรก็ดี	 ความไม่สัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดังกล่าว 

เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยปกติในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป	 เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเงินฝากส่วนใหญ่

มักจะมีการต่ออายุเงินฝากเมื่อครบก�าหนด	 อีกทั้งธนาคารธนชาตได้ด�าเนินนโยบายในการที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนให้สัมพันธ์กับการใช้ไปของ 

เงินทุนให้ได้มากที่สุด	ผ่านเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบถึงผลกระทบ

ต่อแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า

ภาระผูกพัน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทัง้สิน้	87,106	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	3,910	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	4.70 

จากจ�านวน	83,196	ล้านบาท	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2560	ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันอื่น	ๆ 	ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง

การดำารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

	 ธนาคารธนชาตมเีงนิกองทนุรวมตามเกณฑ์	Basel	III	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	จ�านวน	131,859	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงนิกองทนุชัน้ที	่1 

จ�านวน	104,481	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	2	จ�านวน	27,378	ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ	19.45	

เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2560	ที่ร้อยละ	18.94	โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่	1	ร้อยละ	15.42	และเงินกองทุนชั้นที่	2	ร้อยละ	4.03

	 อย่างไรกต็าม	อตัราส่วนเงนิกองทนุของธนาคารธนชาตยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุ

ต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือ	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	10.375	โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	ดังนี้

31 ธันวำคม 

2561

31 ธันวำคม 

2560

(หน่วย:	ล้านบาท)

การรับอาวัลตั๋วเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระผูกพันอื่น

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน

	 อื่น	ๆ

รวม

303

283

759

2,402

22,341

61,018

87,106

115

270

1,045

2,291

23,832

55,643

83,196

	 188

	 13

	 (286)

	 111

	 (1,491)

	 5,375

 

 3,910

	 163.48

	 4.81

	 (27.37)

	 4.85

	 (6.26)

	 9.66

 

 4.70

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่	1	 104,481	 15.42	 98,209	 14.81

เงินกองทุนทั้งหมด	 131,859	 19.45	 125,527	 18.94

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันผ่าน	 บล.	 ธนชาต	 ในปี	 2561	

เท่ากับ	 3,152	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 

ต่อวันเท่ากับ	 3,388	 ล้านบาท	 ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	 3.11	 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	 3.78	 โดยมูลค่าการซื้อ

ขายหลักทรัพย์แบ่งเป็นลูกค้ารายย่อยร้อยละ	 50.56	 ลูกค้าสถาบัน 

ร้อยละ	36.23	และลูกค้าต่างประเทศร้อยละ	13.21

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561	มีจ�านวน	

593	ล้านบาท	ลดลง	16	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.63	จากงวดเดียวกนั

ปีก่อน	 โดยรายได้รวมลดลงร้อยละ	 6.14	 จากรายได้ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลกัทรพัย์	สอดคล้องกบัภาวะการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย์	

และลดลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับ	 ในขณะที่ดอกเบี้ย

เงนิให้กูย้มืเพือ่ซือ้หลกัทรพัย์เพิม่ขึน้ตามการขยายตัวของเงนิให้กูย้มื

เพือ่ซือ้หลกัทรพัย์	ส�าหรบัค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ	8.14	เป็นไปตาม

รายได้ที่ลดลง	และมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่าย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บล.	ธนชาต	มีอัตราการด�ารง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ	 37.74	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

ขัน้ต�า่ที	่ก.ล.ต.	ได้ก�าหนดไว้	คอืไม่ต�า่กว่าร้อยละ	7.00	ของหนีส้นิทัว่ไป 

และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บลจ.	ธนชาต	มสีนิทรพัย์ภายใต้การ

บรหิารรวม	(Asset	under	Management)	จ�านวน	221,360	ล้านบาท 

ลดลงจากสิ้นปี	 2560	 จ�านวน	 7,230	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 3.16	 

จากการขายคืนของกองทุนรวมตราสารหนี	้ ส�าหรับสัดส่วนสินทรัพย์

ภายใต้การบริหารแบ่งเป็น	กองทุนรวมร้อยละ	86.59	กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพร้อยละ	7.28	และกองทุนส่วนบุคคลร้อยละ	6.13

	 ธุรกิจกองทุนรวมของ	 บลจ.	 ธนชาต	 มีส่วนแบ่งทางการ

ตลาด	เป็นอนัดบั	8	คดิเป็นร้อยละ	3.83	ธรุกจิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	 

มีส่วนแบ่งทางการตลาด	 เป็นอันดับ	 13	 คิดเป็นร้อยละ	 1.43	และ

ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ	 12	 

คิดเป็นร้อยละ	1.37

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี	2561	บลจ.	ธนชาต	มีก�าไร

สุทธิจ�านวน	654	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	228	ล้านบาท	หรือร้อยละ	53.52	

จากปีก่อน	 โดยเป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจาก

กองทุนตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

	 ในปี	2561	ธนชาตประกันภัย	มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจ�านวน	

7,987	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปีก่อน	จ�านวน	481	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	6.41 

เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในช่องทางผ่านสาขาธนาคาร	

Dealer	และ	Broker

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงาน	 ธนชาตประกันภัย	 มีก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี	 2561	 จ�านวน	 1,042	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	 จ�านวน	 

9	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 0.86	 เป็นผลจากค่าสินไหมทดแทน	 และ 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด

	 บบส.	ทเีอส	ได้ด�าเนนิการบรหิารหนีต้ามนโยบายและแผนธรุกจิ 

ของกลุ่มธนชาตอย่างต่อเนื่อง	 โดย	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 

บบส.	ทเีอส	มสีนิทรพัย์รวม	จ�านวน	2,498	ล้านบาท	ลดลงจากสิน้ปีก่อน 

จ�านวน	11	ล้านบาท	หรือร้อยละ	0.44

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี	2561	บบส.	ทเีอส	มผีลก�าไรสทุธิ	

จ�านวน	237	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	27	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 12.86	 สาเหตุหลักเกิดจากก�าไรจากการช�าระหนี้ของลูกค้า	

ก�าไรจากการตีโอนทรัพย์ช�าระหนี้	 และก�าไรจากการขายทรัพย์สิน 

รอการขาย	(NPA)

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ราชธานีลิสซิ่ง	ยังคงมีโครงสร้าง

ทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ	 โดยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	 47,531	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน	 จ�านวน	 8,039	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 20.36	 

โดยราชธานีลิสซิ่ง	 มีสินเชื่อในรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อและสัญญา

เช่าทางการเงิน	จ�านวน	46,412	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7,813	หรือร้อยละ 

20.24	 และคิดเป็นร้อยละ	 97.64	 ของสินทรัพย์รวม	 ซึ่งการเติบโต

ของสินเชื่อดังกล่าว	 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อ 

รถบรรทกุ	ในขณะทีห่นีส้นิรวม	และส่วนของผูถ้อืหุน้ของราชธานลีสิซิง่ 

มีจ�านวน	40,336	ล้านบาท	และ	7,195	ล้านบาท	ตามล�าดับ
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รายงานประจำาปี 2561

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี		2561	มีจ�านวน	1,641	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน	จ�านวน	515	ล้านบาท	หรือร้อยละ	45.74	โดยรายได้รวม

ส�าหรับปี	 	2561	มีจ�านวน	3,827	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	520	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	 15.97	มาจากการที่ราชธานีลิสซิ่ง	 ยังคงรักษาส่วนแบ่ง 

สินเชื่อในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 

มีจ�านวน	870	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	13	ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	 1.47	 จากการจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ลดลงเพื่อรองรับการ

ปล่อยของสินเชื่อในระหว่างปี	2561	ทั้งนี้	ราชธานีลิสซิ่ง	มีค่าใช้จ่าย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 จ�านวนรวม	 403	 ล้านบาท	 ลดลง	 121	

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 23.09	 จากปีก่อน	 จากคุณภาพลูกหนี้ที่ดีขึ้น	 

แต่อย่างไรกต็าม	ค่าใช้จ่ายหนีส้ญู	และหนีส้งสยัจะสญูจ�านวนดงักล่าว 

ได้รวมส�ารองทั่วไปที่ราชธานีลิสซิ่งได้พิจารณาตั้งส�ารองเพิ่มเติม 

เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการตั้งส�ารองตามแนวทางมาตรฐาน 

การบัญชี	IFRS9	ที่มีก�าหนดเริ่มใช้ ในปี	2563	แล้ว

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

  

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	9,782	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2560	จ�านวน	828	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	7.80

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	ขาดทนุสทุธสิ�าหรบัปี	2561	จ�านวน	63	ล้านบาท		

ในขณะที่ปี	2560	มีก�าไรสุทธิจ�านวน	30	ล้านบาท	โดยปัจจัยส�าคัญ 

ที่มีผลต่อการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

เพิ่มขึ้นจ�านวน	 424	 ล้านบาท	 ในขณะที่รายได้จากการลงทุนรวม 

ลดลงจ�านวน	 248	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นผลจากขาดทุนจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2560	 ประกอบกับค่าใช้จ่ายใน 

การรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	 303	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่

เกดิจากผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและสนิไหมทดแทน

สุทธิเพิ่มขึ้น	652	ล้านบาท	ในขณะที่ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญา

ประกนัภยัระยะยาวลดลง	467	ล้านบาท	ซึง่เป็นผลจากอตัราดอกเบีย้

ของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย	(Zero	Coupon	Yield)	ที่ใช้

ค�านวณเงนิส�ารองประกนัชวีติแบบ	GPV	ทีป่รบัเพิม่ขึน้จากสิน้ปี	2560	

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด  

 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บบส.	เอน็เอฟเอส	มสีนิทรพัย์รวม 

จ�านวน	 1,035	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อน	 258	 ล้านบาท	 หรือ 

ร้อยละ	19.95

	 บบส.	เอน็เอฟเอส	มกี�าไรสทุธ	ิส�าหรบัปี	2561	จ�านวน	14	ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	 10	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 41.67	 โดยมี 

รายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน	 93	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจาก

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	 99	 ล้านบาท	 ก�าไรสุทธิจาก 

เงินลงทุนจ�านวน	8	ล้านบาท	ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

อื่น	ๆ 	จ�านวน	31	ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและ

ขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน	32	ล้านบาท	

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด  

 

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2561	บบส.	แม๊กซ์	 มีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	1,014	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน		269	ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	36.11

	 บบส.	แม๊กซ์	มกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2561	จ�านวน	201	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	156	ล้านบาท	หรือร้อยละ	346.67	โดยมี 

รายได้จากการด�าเนนิงานจ�านวน		288	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกดิจากก�าไร

จากการรับช�าระหนี้/รับโอนสินทรัพย์ช�าระหนี้จ�านวน	 299	 ล้านบาท 

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	 10	 ล้านบาท	 ในขณะที่มี 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่	ๆ 	จ�านวน	28	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายหนีส้ญู 

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน	 11	 ล้านบาท	 

และภาษีเงินได้จ�านวน	48	ล้านบาท
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตจัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม  

คอื  1) ธรุกจิทางการเงนิ ซึง่ประกอบด้วย ธรุกจิธนาคารพาณชิย์ ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ ธรุกจิหลกัทรพัย์ ธรุกจิประกนั ธรุกจิให้เช่าซือ้ และธรุกจิลสีซิง่ 

และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลัก  

จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการด�าเนินงานอย่างชัดเจน และด�าเนินธุรกิจอย่างส่งเสริม 

ซึง่กนัและกนั ในส่วนของช่องทางการให้บรกิารทางการเงนิของกลุม่ธนชาตจะผ่านเครอืข่ายและช่องทางการบรกิารของธนาคารธนชาตเป็นหลกั 

โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษัทได้ ดังนี้

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได้แก่

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

ธนชาต

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

วินาศภัย การเป็นนายหน้าประกันชีวิต และธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล การค้าและจัดจ�าหน่าย

หลกัทรพัย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี ้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) ได้แก่ การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

	 4.	 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ธนชาต	จ�ากดั เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่างธนาคารธนชาต   (ถอืหุน้ในอตัราร้อยละ 75) กบัธนาคาร

ออมสิน (ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษา

การลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการค�าแนะน�าได้อย่างครบวงจร

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

ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ 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 และ 

นายหน้านติบิคุคลรายอืน่ ๆ  ช่องทางการขายผ่านกลุม่พนกังานของบรษิทั ช่องทางการขายผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ และช่องทางการขายอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่ 

ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาตหรือบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารธนชาต

	 7.	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 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
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 11.	บริษัทบริหารสินทรัพย์	 ที	 เอส	 จ�ากัด ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์ โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทัง้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้และ

ทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร

 12.	บริษัท	 เนชั่นแนล	 ลีซซิ่ง	 จ�ากัด ได้จดทะเบียนเลิก

บรษิทั เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2560 และจดทะเบยีนเสรจ็การช�าระบญัชี 

ต่อนายทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้แก่

 1.	 บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด 

ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ

 2.	 บรษิทั	ธนชาต	เทรนนิง่	แอนด์	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	

ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธนชาต

 3.	 บริษัท	 ธนชาต	 โบรกเกอร	์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจเป็น 

นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการงาน

ทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต แนะน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ

ธนาคารธนชาต ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส�าหรับลูกค้าเช่า

ซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต โดยครอบคลุมถึงการติดตามภาษี  

การเรยีกเกบ็ภาษ ีค่าเบีย้ประกนัภยั และค่าบรกิารทีเ่กีย่วข้อง บรกิาร

ทวงถามหนีเ้ฉพาะงานตดิตามการต่อภาษรีถยนต์ประจ�าปี และต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ส�าหรับลูกค้าเช่าซื้อของธนาคารธนชาต 

ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตามภาษี การเรียกเก็บภาษี ค่าเบี้ยประกันภัย 

และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย

 4.	 บริษัท	 รักษาความปลอดภัย	 สคิบ	 เซอร์วิส	 จ�ากัด 

ประกอบธุรกิจด้านงานบริการต่าง ๆ ให้แก่ธนาคารธนชาตและ 

บรษิทัในกลุม่ธนชาต เช่น บรกิารท�าความสะอาด รกัษาความปลอดภยั 

รับ-ส่งเอกสาร ให้เช่ารถ และจัดหาพนักงาน Outsource เป็นต้น

 5.	 บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจในการ

เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต โดยแนะน�า

หรือน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้า

ของกลุ่มเอ็มบีเค กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธนชาต กลุ่มพันธมิตร

ทางธุรกิจของบริษัทผู ้ถือหุ ้น โดยไม่รวมถึงธนาคารธนชาตและ 

บรษิทัย่อยซึง่อยูภ่ายใต้ธนาคารธนชาต และการจดัฝึกอบรมให้ความรู้ 

แก่บุคลากรของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต บริษัทในกลุ่ม

เอ็มบีเค คู่ค้า พนักงานของบริษัทคู่ค้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็น

นายหน้าประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย

 6.	 บริษัท	 เอ็ม	 ที	 เซอร์วิส	 2016	 จ�ากัด ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการงานด้าน Back Office และ Business Support แก่บริษัท

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

 7.	 บริษัท	 อาร์ทีเอ็น	 อินชัวร์รันส์	 โบรกเกอร์	 จ�ากัด 

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  

รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันวินาศภัยและ

ประกันชีวิตตามที่กฎหมายก�าหนด

ความเป ็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ 

ที่สำาคัญ

 บรษิทัฯ ได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธรุกจิ

ประเภทเงนิทนุและหลกัทรพัย์ตัง้แต่ปี 2517 ในชือ่ บรษิทั ลกีวงมิง้ ทรสัต์ 

จ�ากัด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จ�ากัด 

ในปี 2523 โดยมุ่งเน้นธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ  

อย่างครบวงจรผ่านทางบรษิทัในกลุม่ ซึง่ต่อมาในปี 2540 ได้แยกธรุกจิ

หลักทรัพย์ออกจากบริษัทฯ ไปด�าเนินธุรกิจในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ 

ธนชาติ จ�ากัด” ตามนโยบายของทางการ และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น “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�าเนินธุรกจิที่หลากหลาย 

ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ ่มธุรกิจทางการเงินมากขึ้น เพื่อเพิ่ม 

ความยดืหยุน่และตอบสนองความต้องการของลกูค้า ธปท. ได้ประกาศ

หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)  

เพื่อเป็นการพัฒนาการก�ากับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค�าขอ

จดัตัง้กลุม่ธรุกจิทางการเงนิ โดย ธปท. ได้อนญุาตการจดัตัง้กลุม่ธรุกจิ 

ทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ ่ม เมื่อวันที่  

21 ธันวาคม 2549 มีบริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของบริษัทในกลุ่มธนชาต

ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม ซึ่งต่อมา 

ในปี 2550 กลุม่ธนชาตได้ประกาศแผนปรบัโครงสร้างการถอืหุน้บรษิทั

ในกลุ่ม โดยให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

ทางการเงินในกลุ่มธนชาตแทนบริษัทฯ



051

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียเข ้าร ่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

กลุ่มธนชาต

 สโกเทียแบงก ์ ได ้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตและ 

การแข่งขนัของธนาคารธนชาต และบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิทางการเงนิ 

กับทีมบริหารมืออาชีพของกลุ ่มธนชาต จึงได้จัดท�าข้อตกลงกับ 

บริษัทฯ เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นด�าเนินธุรกิจในธนาคารธนชาตภายใต้

ความเห็นชอบจาก ธปท. โดยในปี 2550 สโกเทียแบงก์ได้เข้าเป็น

ผู้ถือหุ้นในธนาคารธนชาตคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจ�านวนหุ้น 

ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และต่อมาในปี 2552 ได้ซือ้หุน้ธนาคารธนชาต 

จากบรษิทัฯ เพิม่เตมิ จนเป็นผูถ้อืหุน้ในธนาคารธนชาต คดิเป็นร้อยละ 

49.00 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทฯ ถือหุ้น

ในธนาคารธนชาต ณ ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ 50.92 ของจ�านวนหุ้น 

ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสโกเทียแบงก์ 

ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด�าเนินกิจการและการส่งผู้แทนที่มี

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาร่วมเป็นผู้บริหารในธนาคารธนชาต  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจและการแข่งขันให้กับ

ธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก โดยต่อมาสโกเทียแบงก์ได้เปลี่ยนให้ 

Scotia Netherlands Holding B.V. (บรษิทัในกลุม่ของสโกเทยีแบงก์) 

เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาตแทน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

การเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด

ของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต

 ด้วยกลุ่มธนชาต ได้เล็งเห็นความลงตัวของการรวมกิจการ 

กบัธนาคารนครหลวงไทย ทัง้ในด้านทรพัยากรบคุคล ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช่องทางจ�าหน่ายและการบริการ และการผสมผสาน 

ที่ลงตัวของสินทรัพย์ ในต้นปี 2553 ธนาคารธนชาตจึงได้เข้าประมูล

ซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) ในจ�านวนที่กองทุนฟื้นฟูฯ 

ถืออยู ่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.58 และเป็นผู ้ชนะการประมูล 

ดังกล่าว โดยธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้น

ธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ร้อยละ 100) 

ซึ่งต่อมา ธนาคารธนชาตได้ท�าการซื้อหุ ้นธนาคารนครหลวงไทย 

จากกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมท�าการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคาร

นครหลวงไทยจากผูถ้อืหุน้รายอืน่ จนท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถ้อืหุน้

ธนาคารนครหลวงไทยคดิเป็นร้อยละ 99.95 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด และ ตลท. ได้ประกาศให้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย

ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. โดยสมัครใจ ตั้งแต่

วันที่ 13 ธันวาคม 2553

 ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ได้ร่วมกัน 

เสนอโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่

ธนาคารธนชาต ซึ่ง ธปท. ได้ประกาศให้ความเห็นชอบโครงการ 

ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 อันเป็น 

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2  

ที่ ธปท. ประกาศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของระบบสถาบันการเงิน หลังจากนั้น

ธนาคารนครหลวงไทยได้ท�าการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคาร 

ธนชาต พร ้อมหยุดการประกอบธุ รกิ จทั้ งหมดตั้ งแต ่ วันที่  

1 ตุลาคม 2554 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554  

ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้น 

รายย่อยทุกราย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นได้ก่อนที่จะท�าการเลิกบริษัท  

โดยมีผู ้ถือหุ ้นจ�านวนหนึ่งได้เสนอขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ให้กับธนาคารธนชาต ท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร

นครหลวงไทย รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นที่จ�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด หลังจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติเปลี่ยน 

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

เมือ่เดอืนธนัวาคม 2554 และได้ท�าการจดทะเบยีนเสรจ็การช�าระบญัชี 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

เหตุการณ์ส�าคัญในปี 2561  

• เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2561 มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงิน

จ�านวน 1,515 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้  

เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 

0.90 บาท หรือจ�านวน 1,048 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวน

เงินปันผลที่จ่ายของปี 2560 ทั้งสิ้นหุ้นละ 2.20 บาท  

คิดเป็นจ�านวนเงินรวม 2,563 ล้านบาท

• เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ  

มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน  

ในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท โดยมกี�าหนดระยะเวลา 

ที่จะซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2562 จ�านวนหุ ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 

79,296,648 หุ้น และเมื่อรวมกับหุ้นที่ซื้อคืนระหว่าง 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 9 สิงหาคม 2558 จ�านวน 

41,350,000 หุ้น รวมเป็นจ�านวน 120,646,648 หุ้น  

คดิเป็นไม่เกนิร้อยละ 10 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด

ของบริษัทฯ

• เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้มีมติให้ด�าเนินการลดทุนช�าระแล้วของโครงการ 

ซื้อหุ้นคืน จ�านวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400  

ล้านบาท ซึง่สิน้สดุโครงการแล้ว โดยการลดทนุจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ จ�านวน 413,500,000 บาท ได้จดทะเบยีนลดทนุ 

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561  

ซึ่งมีผลท�าให้ทุนจดทะเบียนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว

ลดลงจาก 12,064,797,030 บาท เป็น 11,651,297,030 บาท 
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รายงานประจำาปี 2561

• เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีติ 

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก 

ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ระหว่างกาลในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และมีก�าหนดจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

รางวัลในปี 2561

• ธนาคารธนชาตได้รับรางวัล “Best Bank for Auto 

Financing Thailand 2017” จากนิตยสาร Global 

Banking & Finance Review ซึ่งเป็นนิตยสารด้าน

ธุรกิจการเงินและการธนาคารชั้นน�าของประเทศอังกฤษ  

โดยมีส�านักงานอยู่ที่ลอนดอน มีทีมนักวิจัยในการวิจัย

ข้อมูลเพื่อจัดอันดับทางการเงินให้กับสถาบันการเงิน

ต่าง ๆ ทั่วโลก

• ธนาคารธนชาตได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน 

“ชืน่ชม เชดิช ูคนดสีส้ีม” จากกรมสอบสวนคดพีเิศษ (DSI) 

เพื่อชื่นชมพนักงานธนาคารธนชาต สาขาถนนอุดรดุษฎี 

อ�าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ช่วยเหลือ

นางสาวโสภาวัลย์ แซ่ลิ้ม อายุ 74 ปี แม่ค้าขายกุยช่าย 

ให้รอดพ้นจากการสูญเสียเงินจ�านวน 500,000 บาท  

ให้กบักลุม่มจิฉาชพีปลอมสลากกนิแบ่งรฐับาล รางวลัที ่1 

ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของธนาคารธนชาตที่ปลูกฝังให้

พนกังาน “ยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง” (Customer Centric) 

โดยค�านึงถึงประโยชน์และความต้องการของลูกค้า  

รวมถึงปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้าอย่างสูงสุด

• ธนาคารธนชาตได้รับรางวัล The Asian Banker  

Thailand Country Awards 2018 สาขา “The Best  

Automobile Lending Product of the Year” ในฐานะ

ธนาคารยอดเยีย่มด้านผลติภณัฑ์สนิเชือ่รถยนต์ ซึง่สนิเชือ่ 

รถยนต์ธนชาตได้รบัรางวลัดงักล่าวตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 แล้ว 

จาก The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคาร

ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศ

สิงคโปร์

• บล. ธนชาต ได้รับรางวัล SET Awards 2018 ประเภท 

“บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการอนุพันธ์” 

(Outstanding Derivatives House Awards) ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 2 ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการ

ด�าเนินงานด้านตราสารอนุพันธ์ที่โดดเด่นและมีคุณภาพ

การบริการที่ดี พร้อมบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดโดย 

ตลท. ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

• บลจ. ธนชาต ได้รบัรางวลั “Morningstar Awards 2018 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตราสารแห่งหนี้” 

ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 

(T-NFRMF) นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (ปี 2558 - 2561) 

และยังเคยได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อปี 2556 ซึ่งจัดขึ้น 

โดย ตลท. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัท  

มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

• บลจ. ธนชาต ได้รับรางวัล SET Awards 2018 ประเภท 

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding 

Asset Management Company Awards) เป็นปีที่ 6 

ติดต่อกัน (ปี 2556 - 2561) ซึ่งจัดโดย ตลท. ร่วมกับ

วารสารการเงินธนาคาร

• บลจ. ธนชาต ได้รับรางวัล Money & Banking Awards 

2018 “รางวัลเกียรติยศกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 

(Best Mutual Fund of the Year 2018) ประเภท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed 

Income)” ได้แก่ กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 

เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) จัดโดยวารสารการเงิน 

ธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมที่มี 

ผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี

• ธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัย

ที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจ�าปี 2560” 

จาก คปภ. เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และเป็นปีที่ 7 ที่ได้รับ

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็น

รางวัลสูงสุดของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ที่สะท้อนถึง

ศักยภาพ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความมั่นคงทางการเงิน 

ควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม เพื่อให ้เกิดประโยชน์อย ่างยั่งยืนต่อไป 

ในอนาคต และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับ

การบริการที่ดีที่สุด
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1) บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่

 2) บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จ�ากัด ได้จดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

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 จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์

จ�ากัด

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส

2016 จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

แม๊กซ์ จ�ากัด

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

100.00%

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จ�ากัด

100.00%

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

100.00%

บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จ�ากัด

100.00%

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จ�ากัด

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

100.00%

100.00%

25.00%

100.00%

บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

49.00%

49.00%

ธนาคารออมสิน

49.00%
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รายงานประจำาปี 2561

นโยบายและกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต

 กลุ่มธนชาตมุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ก้าวไปสูอ่งค์กรทีม่สีมรรถนะสงูและมคีวามคล่องตวั พร้อมรบักบั 

การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) 

และการเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ 

บรกิาร และนวตักรรมทางการเงนิทีค่รบและครอบคลมุ ผ่านช่องทาง 

การให้บรกิารทีห่ลากหลาย เพือ่เตมิเตม็ทกุความต้องการทางการเงนิ

ของลกูค้าในยคุดจิทิลั ภายใต้วสิยัทศัน์ “เป็นหนึง่ในสถาบนัการเงนิ 

ชั้นน�าในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม	 สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	 ด้วยบริการ 

และค�าแนะน�าที่เป็นเลิศ” ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก  

คือ การเป็นกลุ ่มธุรกิจที่ให ้บริการทางการเงินแบบครบวงจร  

(Universal Banking) การสร้างคณุค่าทีด่ทีีส่ดุให้กบัลกูค้าโดยมลีกูค้า

เป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บรกิารทีต่อบโจทย์ความต้องการของลกูค้าแต่ละกลุม่ และการร่วมมอื 

ร่วมใจกันของทุกหน่วยงาน เพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า 

(Collaboration)

 นอกจากความเข้มแข็งอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกัน 

ภายในกลุ่มธนชาตแล้ว กลุ่มธนชาตยังมีสโกเทียแบงก์เป็นพันธมิตร

ทางธุรกิจส�าคัญที่ ให ้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง  

ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ 

ซึง่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาระบบและกระบวนการท�างาน 

การพฒันาด้านไอท ีนวตักรรม และบรกิารทางการเงนิของกลุม่ธนชาต

ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบงานของงานขายและงานบริการ 

(CRM Tools for Sales & Service) ซึ่งเป็นระบบงานส�าคัญที่เพิ่ม

ความสามารถในการให้ค�าปรึกษา แนะน�าผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้า ระบบ LEAP for Internet Banking และ 

Mobile Banking ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยซึ่งช่วยผลักดันให้

ธนาคารธนชาตก้าวสูก่ารเป็นธนาคารดจิทิลัชัน้น�า สามารถเข้าถงึและ

รองรับวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และระบบ 

LOS (Loan Origination System) ซึ่งเป็นระบบงานอนุมัติสินเชื่อ 

ที่ทันสมัย ยกระดับคุณภาพการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารธนชาต 

ให้ถกูต้อง รวดเรว็ และลดความเสีย่งอนัเกดิจากปัญหาหนีด้้อยคณุภาพ 

รวมไปถึงการพัฒนาระบบ Credit Scoring อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการประเมนิสนิเชือ่และบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ 

รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

อันน�ามาซึ่งความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ตลอดจน 

เพิ่มจ�านวนการถือครองผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ ให้แก่ธนาคาร 

ธนชาต

 ในปี 2562 กลุม่ธนชาตมนีโยบายและแนวทางการบรหิารงาน

ที่เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าตามหลักการท�างานที่รวดเร็วและคมชัด 

(Fast and Focused) โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสิง่ส�าคญัสงูสดุ และให้ความส�าคญักบัการ

รกัษาความเป็นทีห่นึง่ในตลาดสนิเชือ่รถยนต์ การพฒันาความสมัพนัธ์

กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

การเพิม่จ�านวนลกูค้าทีใ่ช้บรกิารของธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั 

(Main Bank) และการยึดมั่นกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ กลุ่มธนชาตได้วางกลยุทธ์และ

ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

 1. การปรับผังผู ้บริหารและตั้งหน่วยงานใหม่ให้สอดรับ 

กับแผนธุรกิจ และ Customer Journey เพื่อให้สามารถน�าเสนอ 

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของกลุ ่มธนชาตได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าในทุกช่องทางการ

ให้บริการของกลุ่มธนชาต

 

 2. การขับเคลื่อนองค์กรด ้วยข ้อมูล (Data Driven  

Organization) โดยน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าในเชิงธุรกิจ 

ทั้งในรูปของการสร้างฐานลูกค้าใหม่ (Acquisition) การรักษาฐาน

ลูกค้าเดิม (Retention) และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้า (Deepening)

 3. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานตั้งแต่ต้น 

จนจบกระบวนการ (End-to-End Process) ให้มีความคล่องตัว  

(Agility) พร้อมทั้งน�าระบบอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ ใน

กระบวนการท�างาน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นย�า

ยิ่งขึ้น

 4. การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร (People Development) 

ให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน 

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเน้นพัฒนา

ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ (Up-skill) และ 

การปรับเปลี่ยนทักษะ (Re-skill) ของพนักงานให้สอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมทางการเงินในยุคดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

 นอกจากนัน้ กลุม่ธนชาตได้สือ่สารกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ 

ให้กับพนักงานทุกระดับในทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกคน 

มคีวามมุง่มัน่ร่วมกนัและลงมอืปฏบิตัอิย่างจรงิจงัเพือ่ให้บรรลตุามวสิยัทศัน์ 

ท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยให้ความส�าคญักบัปรชัญาในการท�าธรุกจิ (Business Philosophy) 

3 ประการ ดังนี้

 1. ความเชื่อมั่นในบุคลากร กลุ ่มธนชาตมีความเชื่อว่า 

บุคลากรเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่ามากที่สุด และตระหนักว่า 

การเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากความสามารถ 

และความซื่อสัตย์ของบุคลากรของกลุ่มธนชาต
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 2. อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญ 

กับการบรรลุถึงความเป็นเลิศอย่างจริงจัง เรามีการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ โดยผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านเทคโนโลยี

 3. ใส่ใจในความรบัผดิชอบต่อสงัคม กลุม่ธนชาตมคีวามใส่ใจ

อย่างมากในการรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการแบ ่งการดำ า เนินงานของบริษัท ใน 

กลุ่มธนชาต

 บริษัทฯ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต  

ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับที่มีอ�านาจควบคุม

กิจการ (มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนช�าระแล้ว) โดยมีแนวทาง 

บริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

นโยบายการประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลัก 

ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี และให้บริษัทลูก

ทุกบริษัทจัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอให้

บริษัทแม่พิจารณาว่ามีแนวทางด�าเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลัก

ในการด�าเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และ 

ปรบัแผนธรุกจิและงบประมาณเป็นประจ�า เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวะ

การแข่งขันของธุรกิจ

 โดยในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ ประจ�าปี 

2561 - 2563

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก

 บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

ระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของบรษิทัลกูได้อย่างใกล้ชดิ โดยมกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน ดงันี้

 บริษัทลูกของธนาคารธนชาต

 กรรมการผู ้จัดการบริษัทลูกของธนาคารธนชาตรายงาน 

ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร  

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 

รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ 

มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการสอบทานรายการอย่าง

เหมาะสม (Check & Balance) และจดัให้มปีระกาศ ค�าสัง่ ระเบยีบ

การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ด�าเนินการและ 

การปฏิบัติที่ส�าคัญ เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา 

ท�าความเข้าใจได้ตลอดเวลา

 ด ้านการตรวจสอบภายใน หน ่วยงานตรวจสอบของ 

ธนาคารธนชาตและของบริษัทฯ เป็นทีมงานที่ท�าการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มธนชาต ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้อง 

ตามระเบียบ ระบบงานที่ก�าหนด และการตรวจสอบความผิดพลาด 

บกพร่องในการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มี 

การควบคมุทีด่ยีิง่ขึน้ นอกจากนี ้ยงัจดัให้มหีน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบ

และข้อบงัคบั (Compliance) ของธนาคารธนชาตและบรษิทัในกลุม่  

เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ ค�าสั่งที่เกี่ยวกับการ

ประกอบธรุกจิ และการปฏบิตังิานของธรุกจิทีก่ลุม่ธนชาตด�าเนนิการ

อยู่เผยแพร่ให้พนักงานท�าความเข้าใจ ตลอดจนก�ากับดูแลให้บริษัท 

ในกลุ่มธนชาตมีการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกต้อง 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีท่างการประกาศก�าหนด
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 การก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 

ของแต่ละบรษิทัในกลุม่ธนชาต มคีณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่

ก�ากบัดแูล ควบคมุและตรวจสอบ เพือ่ให้หน่วยงานตรวจสอบสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการ 

ของแต่ละบริษัท เพื่อให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสอบทานให้มีรายงาน 

ทางการเงินที่ถูกต้อง โดยในการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม หน่วยงาน 

ตรวจสอบของธนาคารธนชาตและของบรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการสรปุผล 

การตรวจสอบของบริษัทในกลุ่ม และรายงานการตรวจสอบของ 

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็น 

ตลอดจนถงึแนวทางการด�าเนนิการ

 ในส่วนของการก�ากบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบรษิทัฯ และ

บริษัทในกลุ่มให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ ทั้งในระดับ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดโครงสร้างให้มีการ 

ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ)  

กับกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร ตลอดจนก�าหนดขอบเขตหน้าที่ให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ทางการประกาศก�าหนด นอกจากนี้  

ยังได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ 

ประกาศให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในกลุม่ธนชาตถอืปฏบิตัิ  

โดยยดึหลกัความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส และไม่ท�าการทีเ่ป็นการขดัแย้ง 

ทางผลประโยชน์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีระบบการดูแลให้บริษัทในกลุ ่มธนชาตมีการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการจัด

ให้มีการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

แนวทางการก�ากับดูแลของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท 

ในกลุ ่มธนชาตที่อาจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือการ

จัดการจากบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งมีการจัดท�ารายงานสถานะความเสี่ยง 

ในด้านต่าง ๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

คณะกรรมการบริษัทในกลุ ่มเป็นประจ�าทุกเดือน ทั้งนี้ นโยบาย 

การบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิได้จดัท�าตามแนวทาง

ที่ ธปท. ก�าหนด
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จ�านวนเงินจ�านวนเงิน ร้อยละร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

25602561 2559

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีม่ีนยัส�าคญัจากงบการเงนิรวม ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  2560  และ  2559  

มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย      

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,779 4.03 1,391 3.27 1,347 3.31

 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 257 0.58 238 0.56 220 0.54

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 2,689 6.09 3,191 7.49 3,571 8.77

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 17,579 39.79 17,786 41.78 18,362 45.12

 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 24,255 54.91 22,075 51.85 21,708 53.34

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 46,559	 105.40	 44,681	 104.95	 45,208	 111.08

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 15,792	 35.75	 15,511	 36.43	 16,740	 41.13

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 30,767	 69.65	 29,170	 68.52	 28,468	 69.95

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย      

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,658 15.07 5,890 13.84 5,888 14.47

 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 310 0.70 665 1.56 459 1.13

 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 459 1.04 1,908 4.48 1,061 2.61

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 543 1.23 337 0.79 395 0.97

 ก�าไร (ขาดทุน) จากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น 588 1.33 52 0.12 (48) (0.12)

 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ 2,808 6.36 2,605 6.12 2,659 6.53

 รายได้เงินปันผล 502 1.14 557 1.31 496 1.22

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ 1,540 3.48 1,388 3.26 1,321 3.24

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 13,408	 30.35	 13,402	 31.48	 12,231	 30.05

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 44,175	 100.00	 42,572	 100.00	 40,699	 100.00

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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�าเปิดบญัชี 

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ นายหน้าประกนัภยั/ประกนัชวีติ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

บริการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และดูแลรักษาหลักทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 512 

สาขา ส�านักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารธนชาต

มจี�านวน 24 แห่ง แบ่งเป็น ส�านกังานแลกเปลีย่นเงนิภายในทีท่�าการ

สาขา หรอื Booth in Branch จ�านวน 11 แห่ง ส�านกังานแลกเปลีย่น

เงินภายนอกที่ท�าการสาขา หรือ Stand Alone จ�านวน 13 แห่ง  

เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) 

จ�านวน 1,780 เครื่อง เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ  

(Recycling Machine) จ�านวน 25 เครือ่ง เครือ่งฝาก ถอน และบนัทกึ

รายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ (Multi-function) จ�านวน 108 เครื่อง 

และเครื่องบันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ (Passbook Update 

Machine) จ�านวน 89 เครื่อง

 กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดี 

ยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ 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

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารธนชาตให้ความส�าคัญ 

กบัการขยายฐานลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑ์

ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจ

ให้ลกูค้าในการใช้บรกิารธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) 

รวมถึงพัฒนาช่องทางการท�าธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก 

และรวดเร็ว ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนอง 

วิถีการด�าเนินชีวิต (Lifestyle) ที่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้น 

ธนาคารธนชาตจึงได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์บัญชี 

ฟรีเว่อร์ไลท์ ที่ให้สิทธิประโยชน์ในการท�าธุรกรรม เช่น สอบถามยอด 

ถอนเงนิสด จากตู ้ATM ได้ทกุตู ้ทกุธนาคาร ทัว่ไทย ฟรค่ีาธรรมเนยีม

การจ่ายบิลและโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาต

บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (Thanachart iNet) และบริการธนาคาร

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Thanachart  

Connect) ฟรไีม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ ซึง่เป็นบญัชทีีช่่วยให้ลกูค้าประหยดั

ค่าธรรมเนียมธุรกรรม กด ถอน โอน จ่าย ครบในบัญชีเดียว

 

 บัญชีออมทรัพย ์ e-SAVINGS เป ็นบัญชีออมทรัพย ์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง ตอบสนองวิถีการด�าเนินชีวิต  

(Lifestyle) ในการท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยลูกค้าสามารถท�ารายการได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน 

Thanachart Connect หรือ Thanachart iNet โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ธุรกรรมฝาก ถอน

 

 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเป็น 

ทางเลือกในการบริหารการออม ธนาคารธนชาตได้น�าเสนอโปรโมชั่น 

บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ดอกเบีย้สงู คอื ผลติภณัฑ์เงนิฝากออมทรพัย์ 

Ultra Savings อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับเงินฝากประจ�า  

โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยสูง แต่ยังคงได้รับความคล่องตัวในการ 

ถอนเงินด้วย และเพื่อส่งเสริมแนวคิดการสนับสนุนของภาครัฐ 

ที่ต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ธนาคารธนชาต 

ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ คือ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic  

Banking Account) เพื่ออ�านวยความสะดวกและเข้าถึงบริการ

ทางการเงนิขัน้พืน้ฐานแก่ผูถ้อืบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัหรอืผูม้อีายตุัง้แต่ 

65 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป เพือ่ให้ได้รบับรกิารทางการเงนิทกุภาคส่วนอกีด้วย

 กลุ่มที่	2	บริการด้านเงินให้สินเชื่อ

 2.1	 สินเชื่อธุรกิจ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  สนิเชือ่ธรุกจิเป็นวงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการ

ประกอบธุรกิจ หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งลูกค้า

สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายประเภทสินเชื่อ

  1)	 กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	(Wholesale	Banking)	

ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเชื่อ
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ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ

ตามมาตรการบญัชเีล่มเดยีว ให้การสนบัสนนุผูป้ระกอบการทีใ่ช้บญัชี

เล่มเดียวตามมาตรการภาครัฐ โดยให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า โครงการ 

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เป็นต้น เงนิให้สนิเชือ่โครงการ (Project Finance) เงนิให้สนิเชือ่ 

เพื่อการน�าเข้าและส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็น 

ที่ปรึกษาด้านการเงิน เพื่อช ่วยให้ลูกค ้ามีต ้นทุนทางการเงิน 

อย่างเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้งทางด้านตลาด

ตราสารหนี้และตลาดทุน (Debt and Capital Market) เช่น  

การออกหุน้กู ้การระดมทนุเพือ่จดทะเบยีนใน ตลท. เป็นต้น นอกจากนี้ 

ยังเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า เช่น Interest 

Rate SWAP (IRS) เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ยหรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

ไม่ว่าจะเป็น Forward Contract, Foreign currency SWAP เป็นต้น 

นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 

ในการบริหารจัดการด้านการเงิน (Cash Management) โดยเสนอ

ผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารเงินสดที่ช่วยตอบสนองความต้องการ 

อย่างหลากหลายอีกด้วย

  2)	 กลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(Commercial	 Banking) ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมนั้น ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นบริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น

หลากหลาย โดยจะพจิารณาให้ตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย 

เช่น โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan 

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ 

ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู ้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ต่อเนือ่ง เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพแก่ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อม โครงการค�้าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio 

Guarantee Scheme ระยะที ่6) ปรบัปรงุใหม่ ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 

ที่มีศักยภาพ และมีความต้องการวงเงินสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน  

ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู ้จากสถาบันการเงินมากขึ้น รวมทั้ง

สนับสนุนและเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับผู ้ประกอบการ และ 

ธนาคารธนชาตได้สนับสนุนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่ผู ้ประกอบการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสินเชื่อ

สนบัสนนุผูป้ระกอบการ ตามมาตรการบญัชเีล่มเดยีว ให้การสนบัสนนุ

ผู้ประกอบการที่ใช้บัญชีเล่มเดียวตามมาตรการภาครัฐ โดยให้สินเชือ่

ดอกเบีย้ต�า่ สนิเชือ่เตมิเตม็ (Top Up Facilities) ซึง่เป็นวงเงนิพเิศษ

เพิ่มเติมส�าหรับลูกค้าวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) เพื่อใช้หมุนเวียน 

ในกิจการ หนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee) ส�าหรับลูกค้า

ธุรกิจ หรือลูกค้าบุคคลที่มีความต้องการใช้วงเงินค�้าประกันสินเชื่อ 

ในการค�้าประกันการด�าเนินงานให้กับหน่วยงานบริษัท ทั้งจากภาครัฐ 

และภาคเอกชน นอกจากนี ้ธนาคารธนชาตยงัช่วยอ�านวยความสะดวก 

แก่ลูกค้าในการบริหารจัดการด้านการเงิน (Cash Management)  

โดยเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารเงินสดที่ช่วยตอบสนองความ

ต้องการอย่างหลากหลายอีกด้วย

  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)  

โดยขายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต เพื่อให้สาขาธนาคาร 

ธนชาตเป็นผูด้แูลและให้บรกิารลกูค้าได้อย่างทัว่ถงึ โดยจะมเีจ้าหน้าที่ 

ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กประจ�าเขตพื้นที่ 

ต่าง ๆ (Loan Specialist) เข้าท�างานร่วมกับสาขาธนาคารธนชาต  

เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 

ความต้องการของธรุกจิลกูค้าได้อย่างรวดเรว็

  การตลาดและการแข่งขัน

  เนื่องจากกลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก มีลูกค้าเป็น 

จ�านวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ธนาคารธนชาตจึงออกแบบ

ให้ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและนโยบายสนิเชือ่ให้เป็นไปตามแบบลกูค้า

สินเชื่อรายย่อย รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก  

ใน 3 กลุม่ใหญ่ทีม่คีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนั กลุม่แรก “SME ได้ใจ” 

วงเงนิสงูสดุ 3 ล้านบาท มุง่เน้นกลุม่ทีม่ข้ีอจ�ากดัด้านเอกสารทางรายได้ 

หรือการพิสูจน์รายได้ โดยทางธนาคารธนชาตจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วย

ลกูค้าในการประเมนิรายได้ของกจิการ กลุม่ทีส่อง “SME Biz Smart” 

วงเงนิสงูสดุ 20 ล้านบาท มุง่เน้นลกูค้าทีต้่องการผลติภณัฑ์ทีต่อบโจทย์ 

ทุกด้านทางการเงิน ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ ประกันภัย ประกันชีวิต  

ซึ่งมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่ากว่าอัตราทั่วไป กลุ่มที่สาม 

“SME บัญชีเดียว” วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า

นิติบุคคลที่ท�าบัญชีตามหลักบัญชีเล่มเดียว ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

พิเศษร้อยละ 5 ในช่วงสองปีแรก

  ส�าหรับกลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกค้า

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ธนาคารธนชาตยังคงมุ่งเน้นการ

พฒันาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า และน�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 

ที่ครบวงจร ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บริการด้านการค้าต่างประเทศ  

บรกิารบรหิารจดัการด้านการเงนิ ตามความต้องการของลกูค้าแต่ละราย 

เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน�า้มัน 

ปตท. (PTT Dealer Financing) เป็นความร่วมมอืระหว่าง Wholesale 

Banking ผู้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  

เป็นผูแ้นะน�าและร่วมพฒันาผลติภณัฑ์สนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการ 

สถานีบริการน�้ามัน ปตท. (PTT Dealer Financing) ในการสนับสนุน

วงเงนิสนิเชือ่แบบครบวงจร ทัง้สนิเชือ่ระยะยาวและสนิเชือ่หมนุเวยีน

ให้แก่ผูป้ระกอบการสถานบีรกิารน�า้มนั ปตท. (ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่ธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม Commercial Banking)
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รายงานประจำาปี 2561

  นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตได้พัฒนาประสิทธิภาพ

ในการให้บริการ โดยการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

(Digital Technology) มาใช้ในการออกหนงัสอืค�้าประกนัการใช้ไฟฟ้า

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-LG) เพือ่อ�านวยความสะดวกและเพิม่ความรวดเรว็

ในการให้บริการกับผู้ ใช้ไฟฟ้าระหว่างธนาคารพาณิชย์และการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การออกหนังสือค�้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Guarantee) บริการหนังสือค�้าประกัน (Letter of Guarantee) 

เพื่อค�้าประกันการประมูลงาน สัญญา ผลงาน และการช�าระค่า

สาธารณปูโภค รวมถงึบรกิารระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยวธิกีาร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)  

ซึ่งเป็นการให้บริการออกหนังสือค�้าประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

บริการรับช�าระเงิน ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ภายใต้ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

e-GP ของกรมบัญชีกลาง

 2.2	 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บริการสินเชือ่เพื่อผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ (Floor Plan) 

ทีต้่องการใช้วงเงนิกูเ้พือ่ซือ้รถยนต์ และผูป้ระกอบการเกีย่วกบัรถยนต์ 

ที่มีความต้องการวงเงินกู้ ประเภทวงเงินกู้ระยะสั้น เพื่อใช้เป็น 

เงนิทนุหมนุเวยีนและเสรมิสภาพคล่องในกจิการ และวงเงนิกูร้ะยะยาว 

เพือ่ใช้ในการขยายธรุกจิ หรอืลดต้นทนุทางการเงนิ รวมถงึเสนอบรกิาร 

ทางการเงินด้านอื่น ๆ เช่น สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อใช้ ในธุรกิจ (Fleet)  

และการให้สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) เป็นต้น

  การตลาดและการแข่งขัน

  ธนาคารธนชาตให้บริการด้านสินเชื่อกับกลุ่มผู ้แทน

จ�าหน่ายรถยนต์ใหม่ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิต

รถยนต์ในรูปแบบของ Captive Wholesale Finance เพื่อการ

เติบโตของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ ส่วนของธุรกิจสินเชื่อ

เช่าซือ้เพือ่ใช้ในธรุกจิ (Fleet) และธรุกจิการให้สญัญาเช่าทางการเงนิ 

(Financial Lease) ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพ

และให้บริการบนฐานกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีศักยภาพและมีความมั่นคง 

ทางการเงนิสงู โดยเป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีต้่องใช้รถยนต์เป็นจ�านวนมาก

ในการประกอบธุรกิจ เช่น บริการรถเช่า และขนส่ง เป็นต้น

 2.3	 สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  เป็นการให้บริการครบวงจรในด้านการค้าต่างประเทศ 

เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อน�าเข้าสินค้า (Import L/C 

Issuance) และการให้สินเชื่อเพื่อการน�าเข้าแบบทรัสต์รีซีท (Trust  

Receipt) การเป็นตวัแทนในการช�าระเงนิค่าสนิค้าตามเอกสารเรยีกเกบ็ 

D/P, D/A ให้แก่ผู ้ขายในต่างประเทศ การให้สินเชื่อเพื่อการ 

ส่งออกแบบแพคกิ้งเครดิต (Packing Credit) การรับซื้อและซื้อลด

เอกสารส่งออก (Export Bill Purchased/Discounted) การบริการ

เรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill for Collection)  

การออกหนังสือค�้าประกันในประเทศและต่างประเทศ (Letter of 

Guarantee, Stand-by L/C) การบรกิารเงินโอนไปต่างประเทศ และ

การบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

  การตลาดและการแข่งขัน

  การบริการที่ถูกต้องแม่นย�า สะดวกรวดเร็ว อัตรา

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ถือเป็นปัจจัยส�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 ้มี 

ความหลากหลายและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น  

โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีครอบคลุมอยู่

ในทุกทวีป เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามีความ 

พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารธนชาต

 2.4	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ธนาคารธนชาตให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ใน  

4 รูปแบบ ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ใช้แล้ว ผ่านช่องทางการขายรถยนต์โดยผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่

และรถยนต์ใช้แล้ว และการให้บรกิารสนิเชือ่ Sale and Lease Back 

ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์ “สนิเชือ่ธนชาตรถแลกเงนิ” และธนาคารธนชาต 

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน”  

โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคที่ต้องการเงินสด ด้วยวงเงินอนุมัติที่สูงกว่าสินเชื่อเงินสด

ส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผ่อนช�าระนานกว่าสินเชือ่บุคคลทั่วไป 

ผู ้บริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวดที่สอดคล้องกับ 

ความสามารถในการผ่อนช�าระได้

  

  นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรกิารใหม่ ๆ  เพือ่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้า 

โดยส่วนของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาตมีการพัฒนาบริการ



061

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ออนไลน์ภายใต้โครงการ Automotive Lending Digital Experience 

(ALDX) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การขอสินเชื่อ 

ติดตามสถานะการอนุมัติ และน�าเสนอเอกสารประกอบการขาย 

(Sales Sheet) เพือ่ให้ตอบรบันโยบายคุม้ครองผู้ ใช้บรกิารทางการเงนิ 

(Market Conduct) รวมถึงสามารถได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ เมื่อเป็น

ลูกค้าของธนาคารธนชาต

  การตลาดและการแข่งขัน

  สภาวะยอดขายรถยนต์ ใหม่ในประเทศปี 2561  

เมื่อเทียบกับปี 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.96  

โดยธนาคารธนชาตให้ความร่วมมือทางกลยุทธ์การท�าธุรกิจร่วมกับ 

ผู ้ผลิตรถยนต์ชั้นน�า รวมถึงการออกแคมเปญส่งเสริมการขาย 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 

ส่งผลให้ยอดสินเชื่อของธนาคารธนชาตเพิ่มขึ้น และยังคงเป็นผู้น�า

ตลาดในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

  

  ในด้านของสินเชื่อรถยนต์ ใช้แล้ว ธนาคารธนชาต 

มีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต เพื่อการควบคุม

คุณภาพหนี้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังคงมุ่งเน้นการให้

บริการสินเชื่อรถแลกเงินและสินเชื่อเล่มแลกเงินแก่ลูกค้าเดิมของ

ธนาคารธนชาต โดยมีจุดบริการทางสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 

สาขา ทั่วประเทศ

	 2.5	 สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ได้แก่ บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์  

ธนชาต Home Loan บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ภายใต้ชื่อ

ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธนชาตบ้านแลกเงิน (Cash Your Home) และ

สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) ส�าหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู ่อาศัย 

รายปัจจุบันของธนาคารธนชาต ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจาก 

สินเชื่อบ้านธนชาต

  การตลาดและการแข่งขัน

  ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้

บริการและน�าเสนอบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการ

ของลูกค้า รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะ

การแข่งขัน โดยมีฝ่ายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ (Housing 

and Secured Personal Loan) ภายใต้สายงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย 

และลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็ (Retail and Small Business) เป็นหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก�าหนดเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย 

และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ผ่านเครือข่ายสาขา  

โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้าน และลูกค้า

ที่ต้องการสินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ 

ธนาคารธนชาตจัดให้มีช่องทางการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ทีมขาย

ลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายสาขา ดูแลการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนธุรกิจ

 2.6	 สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  การให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน

ประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม ่ระบุวัตถุประสงค์ และระบุ

วัตถุประสงค์ เพื่อเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ดังนี้

  1)	 บตัรเครดติ เป็นวงเงนิสนิเชือ่ในบตัรเครดติส�าหรบั

ใช้ซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสด โดยธนาคารธนชาตมีบัตรเครดิต

ร่วมกับ VISA และ MasterCard โดยน�าเสนอบัตรต่าง ๆ ตามความ

ต้องการของลูกค้า ดังนี้

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	Diamond ส�าหรับลูกค้า 

ที่นิยมสะสมคะแนน โดยทุก ๆ 25 บาท ของการใช้จ่ายผ่านบัตร 

จะได้รับ 1 คะแนนสะสม โดยบัตรตระกูลไดมอนด์สามารถ 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไดมอนด์ (ระดับ Platinum)  

บลู ไดมอนด์ และแบล็ค ไดมอนด์ (ระดับ World หรือ Signature)

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	MAX	Platinum ส�าหรับ

ลูกค้าที่ต้องการเงินคืน (Cash Back) ส�าหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 

โดยไม่นิยมสะสมเป็นคะแนน เงินคืนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.25

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	 LIVE	 Plat inum  

เป็นบตัรเครดติทีมุ่ง่เน้นผูถ้อืบตัรทีต้่องการความคล่องตวัในการช�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
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   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 

ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อช�าระค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่าย 

ในการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

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

อเนกประสงค์โครงการพเิศษส�าหรบักลุม่ลกูค้าข้าราชการ ผูร้บับ�านาญ

รายเดือนผ่านกรมบัญชีกลาง

  การตลาดและการแข่งขัน

  ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน 

(Unsecured Lending Product) ก�าหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

บนพืน้ฐานความเข้าใจในความต้องการของลกูค้าเป้าหมายเป็นส�าคญั 

ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การน�าเสนอแคมเปญทางการตลาด 

ช่องทางการบรกิาร และวธิกีารให้บรกิารทีเ่หมาะสมกบัลกูค้า ซึง่ได้จดั 

ให้มผีลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย โดยให้ลกูค้าเลอืกได้ตามความเหมาะสม 

ตามช่วงอายุ (Life Stage) และวิถีการด�าเนินชีวิต (Lifestyle)  

โดยเน้นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขจริง  

ไม่ยุ ่งยาก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ

ถ้วน ทั้งนี้ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�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 

พร้อมเพย์ (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 

ด้านธรุกรรมทางการเงนิ (Cash Management Specialist) ส�าหรบั

บริษัทขนาดใหญ่และกลาง ส่วนบริษัทขนาดเล็กและลูกค้าบุคคล 

ทีท่�าธรุกจิ จะใช้ช่องทางสาขาแบบ Cross-selling และ Up-selling

  อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มช่องทาง 

ในการให้บรกิารผ่านทมีงาน Service Delivery Specialist เพือ่ดแูล

ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด 

ทัง้นี ้ ลกูค้ายงัสามารถสอบถามการใช้บรกิารได้จากบรกิาร Contact 

Center 1770 ได้อกีด้วย

 3.2	 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับลูกค้าบุคคล

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  รองรบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิของลกูค้าผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

มากยิง่ขึน้ ประกอบด้วย บรกิารโอนเงนิ (Fund Transfer) บรกิาร

โอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ (ORFT) บริการรับช�าระเงินค่าสินค้าหรือ

บรกิาร (Bill Payment) บรกิารโอนเงนิพร้อมเพย์ (Prompt Pay 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

เพือ่จ่าย (Pay Alert) นอกจากนี ้ยงัได้พฒันาระบบการให้บรกิารผ่าน

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ได้แก่

  - บริการโมบายแบงกิ้ง (Thanachart Connect)

  - บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (Thanachart iNet)

  - บริการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

(Thanachart SMS Alert)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

  การตลาดและการแข่งขัน

  เน้นกลยุทธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross- 

selling และ Up-selling ส�าหรบักลุม่ลกูค้าบคุคล อกีทัง้ยงัมกีารเตรยีม 

ความพร้อมในการเพิ่มช่องทางในการให้บริการต่อไปเพื่อให้ดึงดูดใจ

ลกูค้ามากยิง่ขึน้ เน้นการเข้าถงึ ความง่าย สะดวก รวดเรว็ และความ

ปลอดภัยของการให้บริการ และสามารถรับเงินได้ภายในวันเดียวกับ

วนัที่สัง่โอน ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จากสาขา

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) กบัผู้ ให้บรกิารระบบช�าระเงนิ 

อิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ในการให้บริการรับช�าระค่า

สินค้าหรือบริการผ่านอุปกรณ์รับช�าระเงินในรูปแบบต่าง ๆ

  

  ในส่วนของการให้บรกิาร BIN Sponsor แก่ผู้ ให้บรกิาร

กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet Service Provider) ช่วยเพิ่ม

ศักยภาพของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถช�าระค่าสินค้า

และบริการ ณ ร้านค้ารับบัตรทั่วโลกที่รับช�าระด้วยบัตร Visa หรือ 

MasterCard โดยลักษณะบัตรพรีเพด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้้

  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 

คนรุ่นใหม่ วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึง

การสมัครบัตรเครดิตได้

  ในส่วนของการให้บรกิาร BIN Sponsor แก่ผู้ ให้บรกิาร

ระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Facilitator) ช่วยเพิ่ม

ศักยภาพให้กับร้านค้าตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรับช�าระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตร 

Visa หรือ MasterCard โดยแบ่งตามประเภทร้านค้าเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้

  1. ร้านค้าประเภทมีหน้าร้าน รับช�าระค่าสินค้าหรือ

บริการผ่านเครื่องรับรูดบัตร (EDC)

  2. ร้านค้าประเภท e-Commerce รับช�าระค่าสินค้า

หรือบริการผ่าน Payment Gateway

  การตลาดและการแข่งขัน

  ธรุกจิการช�าระเงนิ มกีารพฒันาการให้บรกิารในรปูแบบ 

ใหม่ ๆ มากขึ้น ทั้งจากผู้ ให้บริการรายเดิม และผู้ ให้บริการรายใหม่ 

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารธนชาตจึงมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ 

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

ธุรกิจร้านค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 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�าระเงินผ่านระบบออนไลน์	

(Thanachart	 Payment	 Gateway) เหมาะกับกลุ่มธุรกิจแบบ  

e-Commerce เช่น สายการบิน และร้านค้าออนไลน์

  4.	บริการช ่องทางการช�าระเงิน	 QR	 Code	 

(QR	 พารวย) เหมาะกับร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ

เปลี่ยนธุรกรรมการช�าระเงินแบบเงินสดเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

แต่ต้องการต้นทุนในการรับช�าระที่ต�่ากว่าการรับช�าระด้วยบัตร  

โดยนอกจากร้านค้าจะได้รับ QR Code ในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้ว  

ร้านค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั T-Shop เพือ่รบัการแจ้งเตอืน 
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เมื่อมีการช�าระผ่าน QR Code สามารถตรวจประวัติรายการขาย 

ย้อนหลังได้และสามารถสร้าง QR Code บนหน้าจอเพื่อเพิ่มความ

คล่องตัวในการให้บริการรับช�าระค่าสินค้าหรือบริการนอกสถานที่

  การตลาดและการแข่งขัน

  ผลติภณัฑ์บรกิารร้านค้ารบับตัร มุง่เน้นขยายธรุกจิไปยงั 

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการท�าธุรกิจ และยังเปิดกว้างให้กับธุรกิจ

ขนาดเลก็ทีม่องหาตวัช่วยในการบรหิารจดัการเงนิ โดยธนาคารธนชาต 

มกีารวางกลยทุธ์ทางธรุกจิในการออกพืน้ทีเ่พือ่หาร้านค้าใหม่ ๆ  รวมถงึ 

การออกรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรักษา

ฐานกลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ

ธนาคารธนชาต

 4.3	 บริการตัวแทน	รับ	-	ส่ง	เงินด่วน	เวสเทิร์น	ยูเนี่ยน	

(Western	Union)

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บรกิารรบัและส่งเงนิด่วนระหว่างประเทศ ผ่านเครอืข่าย 

ระบบเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล 

สามารถรับและส่งเงินได้กว่า 200 ประเทศ

  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 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการค้า

ต่างประเทศ และเพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศเข้า/ออก ส�าหรับ

การรับและช�าระค่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดา รวมถึง 

การเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็นต้น

  การตลาดและการแข่งขัน

  ธนาคารธนชาตมีเครือข่ายสาขาและส�านักงานแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ครอบคลุมการให้บริการแก่ธุรกิจ

และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยน

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

  เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้มีศักยภาพสามารถให้บริการ

ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ในส่วนของการให้บริการ

เป็นผู ้รับฝากทรัพย์สินและผู ้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารธนชาต 

ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารการเงิน 

และการลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ด้าน 

Cash Management เป็นต้น ส่วนบริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนช�าระเงิน ธนาคารธนชาตอาศัย

เครอืข่ายธรุกจิและความสมัพนัธ์อนัดกีบัฐานลกูค้าของธนาคารธนชาต 

ในการขยายการบริการดังกล่าว

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำากัดในการ

ประกอบธุรกิจ

 ในปี 2561 เศรษฐกจิไทยยงัคงเตบิโตต่อเนือ่งทีร้่อยละ 4.1 เพิม่

ขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวค่อนข้างดี 

ที่ร้อยละ 5.0 และ 4.7 ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ตามล�าดับ ซึ่งได้รับ

แรงขบัเคลือ่นส�าคญัจากภาคการส่งออกสนิค้าและการท่องเทีย่ว และ

ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการบริโภค

ภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน โรงแรมและภัตตาคาร การลงทุน

ภาคเอกชนในเครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงการใช้จ่ายและการลงทุน

ภาครัฐนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ซึ่งได้รับอานิสงส์จากโครงการลงทุน

ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) และมาตรการต่าง ๆ ของ 

ภาครฐัเพือ่กระตุน้การใช้จ่ายภาคเอกชน อย่างไรกต็าม ในช่วงครึง่ปีหลงั 

เศรษฐกจิโลกต้องเผชญิกบัปัจจยัลบหลายประการ เช่น สงครามการค้า 

ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมี 

นัยส�าคัญต่อภาวะการค้าโลก และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ซึ่งท�าให้เงินทุนเคลื่อนย้ายออกจาก 

ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ และกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงิน 
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ในภมูภิาค ทัง้สองปัจจยันีส่้งผลโดยตรงต่อเศรษฐกจิไทยในครึง่ปีหลงั 

ท�าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ชะลอตัว

ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.2 และ 3.7 ตามล�าดับ

 ส�าหรบัเสถยีรภาพเศรษฐกจิโดยรวมของไทย ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี 

โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2561 อยู ่ที่ระดับต�่าที่ร ้อยละ 1.07  

ซึ่งอยู่ในกรอบเป้าหมายของ ธปท. ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 

ร้อยละ 1.05 ปรบัลดลงเลก็น้อยจากปีก่อน โดยทีค่่าจ้างแรงงานเฉลีย่

ปรบัตวัดขีึน้ ส่วนเสถยีรภาพด้านต่างประเทศนัน้ ยงัอยูใ่นเกณฑ์ดเีช่นกนั 

ซึ่งสะท้อนจากปริมาณเงินส�ารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง 

เมื่อเทียบกับหนี้ต ่างประเทศระยะสั้น และดุลบัญชีเดินสะพัด 

ที่ยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นผลจากการขยายตัวของภาคการส่งออก 

และการท่องเที่ยว แต่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ และ 

ค่าเงนิบาทมคีวามผนัผวนตามภาวะเงนิทนุเคลือ่นย้ายและปัจจยัเสีย่ง

ภายนอกประเทศ

 อย่างไรก็ดี ธปท. ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 

7 ปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการด�าเนินนโยบายการเงินในอนาคตและดูแลเสถียรภาพของ 

ระบบการเงินภายใต้ความเสี่ยงจากปัจจัยต่างประเทศที่ยังมีความ 

ไม่แน่นอนสูง และยังคงให้ความส�าคัญกับการติดตามพฤติกรรม 

การแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) ของการลงทุน

ในสนิทรพัย์ทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่นกัลงทนุอาจมกีารประเมนิความเสีย่ง

ต�า่กว่าทีค่วร (Underpricing of Risk) ภาวะหนีส้นิและความสามารถ

ในการช�าระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ รวมถึงการออกนโยบาย

ก�ากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ 

การเงินโดยรวม (Macroprudential Policy) เพื่อลดความเสี่ยงของ

ระบบการเงิน เช่น การประกาศใช้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  

ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้กบัสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและสนิเชือ่อืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง 

กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีการท�าสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

2562 เป็นต้น

 นอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว 

พฤติกรรมของผู้บริโภคและรูปแบบการท�าธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่าง

รวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Technology 

Disruption) ท�าให้ธรุกจิธนาคารพาณชิย์ในปี 2561 ยงัคงให้ความส�าคญั 

กบัการลงทนุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การปรบักระบวนการให้บรกิาร 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบสาขาและการบริหารจัดการสาขา และ 

การพฒันาดจิทิลัแพลตฟอร์มบรกิารทางการเงนิในหลากหลายรปูแบบ 

รวมทั้งมีการปรับกลยุทธ์ด้วยการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�า

ธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มการให้

บริการทางการเงินใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ในการให้บริการทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) 

และคู่แข่งที่มาจากอุตสาหกรรมอื่น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มีความได้เปรียบในเรื่องฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ 

(Big Data) นอกจากนั้น ธปท. ได้ขับเคลื่อนนโยบายซึ่งสนับสนุน 

ระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ 

พร้อมเพย์ (PromptPay) และการช�าระค่าสินค้าและบริการผ่าน

ระบบสแกน QR Code ทั้งหักผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Wallet) หรอืบญัชบีตัรเครดติ ส่งผลให้ปรมิาณธรุกรรมโอนเงนิทาง

อเิลก็ทรอนกิส์เตบิโตอย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในแง่

ความสะดวกรวดเรว็และต้นทนุธรุกรรมทีล่ดลง และธนาคารพาณชิย์

ในแง่การประหยัดต้นทุนการบริหารเงินสดในระยะยาว รวมทั้งเปิด

โอกาสให้นิติบุคคลอื่น ๆ สามารถท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคาร

พาณิชย์ (Banking Agent) ในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า

ของธนาคารธนชาต เพื่อเป็นจุดให้บริการทางการเงินบางประเภท

แทนธนาคารพาณิชย์

 

 ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงจาก

สงครามการค้า และวฏัจกัรดอกเบีย้ขาขึน้ ท�าให้เศรษฐกจิไทยในปี 2562 

มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่ลดลง แม้ว่าจะมีเงินลงทุนมากขึ้น 

จากทัง้ภาครฐัและเอกชนในโครงการระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) แต่ความเสีย่งในความต่อเนือ่ง 

ของนโยบายส่งเสริมของภาครัฐจะยังมีอยู ่จนกว่าจะมีการจัดตั้ง 

รัฐบาลใหม่ ท�าให ้นักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนเพื่อรอดู

สถานการณ์ ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อธุรกิจอาจเผชิญกับความท้าทาย

ที่มากขึ้น ส�าหรับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะได้รับอานิสงส์จาก

โครงการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนา

ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (National Digital ID) 

กระบวนการในการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) 

ส�าหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรม

พื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ หลักเกณฑ์ส�าหรับธุรกรรมสินเชื่อ

ระหว่างบคุคลกบับคุคล (Peer-to-Peer Lending Platform) เป็นตน้

 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

 พฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนไป ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรวดเรว็ทีท่�าให้วถิกีารด�าเนนิชวีติ รปูแบบ

การท�างาน และกจิกรรมทางเศรษฐกจิเปลีย่นแปลง รวมถงึการเข้ามา 

ของผู ้ ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ยังคงเป็น 

แรงกดดันส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เร่งปรับตัวด้วยการ 

น�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการทางการเงิน

ในหลายด้าน เช่น การโอนเงินหรือการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบพร้อมเพย์และระบบ QR Code บริการกระเป๋าเงิน

อเิลก็ทรอนกิส์ บรกิารสนิเชือ่ส่วนบคุคลผ่านแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์

มือถือ บริการเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการรับบริจาคเงิน

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์

บนระบบบล็อกเชน เป็นต้น

 

 ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจากทั้งธนาคาร

พาณชิย์ด้วยกนัเองและผู้ ให้บรกิารทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคารพาณชิย์ 
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รายงานประจำาปี 2561

ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับแรงกดดันต่อเนื่องจากการเริ่มทยอย 

รับรู ้ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  

การปรับลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและช�าระเงิน 

ผ่านแอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอืและทางอนิเทอร์เนต็ ค่าธรรมเนยีม

การโอนเงินและช�าระเงินที่ถูกลงจากการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ 

(PromptPay) การตั้งส�ารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ 

(IFRS 9) การปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการให้บริการลูกค้า

อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจาก

ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งท�าให้ตลาดการเงิน

ผันผวนรุนแรงและกระทบภาคการส่งออกสินค้าของไทย นโยบาย

การเงินโลกมีความตึงตัวขึ้นซึ่งส ่งผลกระทบต่อความผันผวน 

ในตลาดเงิน เป็นต้น

 

 อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมมีเสถียรภาพ

แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 18.34 เพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ 18.20 ในปี 2560 การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity 

Coverage Ratio: LCR) ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ในระดับ 

ที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ ธปท. ก�าหนด โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 180.14 

ในปี 2560 เป็นร้อยละ 184.24 ขณะที่สัดส่วนเงินให้สินเชื่อกล่าวถึง

เป็นพเิศษของธนาคารพาณชิย์ทัง้ระบบปรบัลดลงจากปีก่อนทีร้่อยละ 

2.55 มาที่ร้อยละ 2.42 แม้ว่าสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.93 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.91  

ในปี 2560 แต่ระบบธนาคารพาณชิย์ยงัคงสามารถสร้างก�าไรได้สงูถงึ 

207,245 ล้านบาท จากปีก่อน 187,060 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 10.8 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย 

ร้อยละ 3.8 จาก 692,166 ล้านบาท ในปี 2560 ตามการขยายตัวของ 

เงินให้สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จาก 

12,457,863 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

ทีม่กีารขยายตวัต่อเนือ่ง และการลดลงของค่าใช้จ่ายกนัส�ารองหนีส้ญู 

หนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการด้อยค่าถงึร้อยละ 12.1 จากปีก่อน 

169,623 ล้านบาท

 

 ในป ี  2562 ธนาคารพาณิชย ์ โดยรวมจะเผชิญกับ 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีความท้าทาย

หลายประการไม่น้อยกว่าปีที่ผ ่านมา ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อ 

ความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยและโลกเติบโตชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา การปรับขึ้น

อตัราดอกเบีย้นโยบายและอตัราดอกเบีย้ในประเทศ หนี้ภาคครวัเรอืน 

ทีย่งัอยู่ในระดบัสงูและคณุภาพสนิเชือ่ในภาวะแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้ 

ภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นภายใต้ระบบนิเวศบริการทางการเงิน

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) กฎเกณฑ์

หรือมาตรการต่าง ๆ ของทางการที่จะเริ่มบังคับใช้หรืออยู่ระหว่าง

การพิจารณา เช่น หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

มาตรการบัญชีเล่มเดียว การปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแลสถาบัน

การเงินของ ธปท. เป็นรูปแบบการก�าหนดกรอบและหลักเกณฑ์ 

ที่เหมาะสม (Principle Based) จากเดิมเป็นการออกกฎระเบียบ  

(Rule Based) การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ 

ผ่านกองทุนรวม เป็นต้น อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนโครงการลงทุน

และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านต่าง ๆ  ของภาครฐัให้มคีวามต่อเนือ่ง 

และการปรับปรุงผังเมืองรวม 3 จังหวัด (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด

ชลบุรี และจังหวดัระยอง) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

รวมถึงความชัดเจนของการเลือกตั้งทั่วไปยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน

ส�าคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนและความเชื่อมั่นในภาค

ธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากภาคการลงทุนและการใช้จ่าย

ภายในประเทศขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับธุรกิจ

ธนาคารพาณชิย์ในการเตบิโตสนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่เพือ่การบรโิภค 

ในบางด้าน

 

 อนึ่ง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์โดยรวมมีโจทย์ส�าคัญอย่างน้อย 

สองประการ คือ การพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์และการใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าในการเข้าใจพฤติกรรมและความ

ต้องการของลูกค้าในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของลูกค้า และการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

ในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนา

ตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง อย่างไรก็ดี การลงทุนพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มยังคงต้องด�าเนินต่อไป  

เพื่อให้สามารถรองรับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า 

ที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรให้พร้อมส�าหรับการให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัล

 ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาต

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

 ธนาคารธนชาตด�าเนินธุรกิจทางด้านการเงินการธนาคาร 

แบบครบวงจรและมสีโกเทยีแบงก์เป็นพนัธมติรทางธรุกจิทีแ่ขง็แกร่ง

และให้การสนับสนุนในทุกด้านเพื่อยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการเงิน เช่น ระบบ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการให้

บริการรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตมีจุดแข็งทางธุรกิจ 

ทีโ่ดดเด่นและได้เปรยีบธนาคารอืน่ ๆ  ในหลายด้าน โดยมบีรษิทัในเครอื 

ที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพสูง พร้อมให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า

แบบครบวงจร (Total Financial Solution) และคอยดูแลลูกค้า

อย่างบูรณาการ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ

ผ่านธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจด้านประกันภัย ธุรกิจลิสซิ่ง 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นอกจากนั้น ธนาคารธนชาตยังเป็นผู ้น�าในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ 

ที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน�า้ กลางน�้า 

ไปถงึปลายน�้า มผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิในการให้ค�าแนะน�าแก่ลูกคา้ 

และพฒันาผลติภณัฑ์และนวตักรรมทางการเงนิใหม่ ๆ  รวมถงึเครือ่งมอื 

ที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกค้า ตลอดจนได้น�าเอาเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ ในกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มความสะดวก 

รวดเร็วและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

 

 ในช่วงที่ผ ่านมา ธนาคารธนชาตได้ ให้ความส�าคัญกับ 

การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัทัง้ในแง่การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท�างานและการให้

บริการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของบริการ และการยก

ระดับศักยภาพของพนักงานและเสริมทักษะของบุคลากรทุกระดับ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมส�าหรับการท�างานในรูปแบบใหม่และ

การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในยุคดิจิทัล นอกจากนั้น ยังได้มี 

การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยได้พัฒนาช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีความสะดวกและ 

มีความหลากหลายเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ช่องทางสาขา 

รูปแบบปกติ ช่องทางสาขารูปแบบใหม่ทั้ง Thanachart Express 

และ Thanachart Next ช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางดิจิทัล  

ทัง้ทีเ่ป็นบรกิารธนาคารออนไลน์ผ่านอนิเทอร์เนต็ “Thanachart iNet” 

และบริการธนาคารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 

“Thanachart Connect” พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของช่องทาง 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ

การให้บริการและพัฒนาให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการทางการเงิน 

ระหว่างช่องทางต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless)  

รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงมาตรฐานความปลอดภัย 

ในการท�าธรุกรรมทางการเงนิและการรกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า

อย่างเคร่งครัด

 ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารธนชาตนับได้ว่าเป็นธนาคารหนึ่ง 

ทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู มฐีานะทางการเงนิทีม่ัน่คงและแขง็แกร่ง 

โดยสามารถรักษาต�าแหน่งความเป็นผู้น�าสินเชื่อรถยนต์อันดับหนึ่ง 

ได้อย่างต่อเนือ่ง ขยายฐานสนิเชือ่ในระดบัทีส่อดคล้องกบัการขยายตวั 

ของเศรษฐกิจไทย ขยายฐานธุรกิจไปในธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

และสินเชื่อธุรกิจลูกค้ารายย่อยได้ดีต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างเงินฝาก

โดยเพิม่สดัส่วนเงนิฝากออมทรพัย์ต้นทนุต�า่และลดส่วนเงนิฝากประจ�า 

พร้อมทั้งบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่งผลให้อตัราส่วนต้นทนุจากการด�าเนนิงานต่อรายได้จากการด�าเนนิงาน 

สุทธิลดลงต�่ากว่าที่คาดไว้ ในขณะเดียวกันสามารถรักษาคุณภาพ

สนิทรพัย์ได้ดต่ีอเนือ่งผ่านกระบวนการบรหิารจดัการหนีด้้อยคณุภาพ

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ

สินทรัพย์เสี่ยงตามเกณฑ์ Basel III ในระดับสูง อนึ่ง ด้วยความ

แข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ปรับขึ้นอันดับเครดิต

ภายในประเทศระยะยาว (National long-term rating) ของธนาคาร

ธนชาต จาก “A+(tha)” เป็น “AA-(tha)” และยงัปรบัขึน้อนัดบัเครดติ

ภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding 

Company) ของธนาคารธนชาต จาก “A(tha)” เป็น “A+(tha)” และ

อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะสัน้ จาก “F1(tha)” เป็น “F1+(tha)”

 โดยรวมแล้วในปี 2561 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,046,612 ล้านบาท และมีเงินให้สินเชื่อ 

จ�านวน 753,498 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากปีก่อน  

ขณะที่มีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 14,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5  

จากปีก่อน นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตมีเงินรับฝากจ�านวน 752,160  

ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.0 เมือ่พจิารณาทางด้านการบรหิารความเสีย่ง 

และคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.30 ใกล้เคียงกับ

สิ้นปีที่ผ่านมาแต่ต�า่กว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขณะที่ด�ารงอัตราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 19.45 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม และยังคงรักษาระดับสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับ

สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage 

Ratio) สูงกว่าร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท. ก�าหนด

ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจจัดการลงทุน

 ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ แบบ ก (Full License) ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ 

การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ และได้

ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Service) ได้แก่  

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น  

2 ธรุกจิหลกั ได้แก่ ธรุกจินายหน้าค้าหลกัทรพัย์ และธรุกจิวาณชิธนกจิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บล. ธนชาต มีส�านักงานสาขาทั้งหมด  

19 สาขา โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

 1. นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ ให้บรกิารเป็นนายหน้าซือ้ขาย

หลกัทรพัย์ รวมทัง้ให้บรกิารข้อมลูวเิคราะห์หลกัทรพัย์แก่ลกูค้าเพือ่ใช้

ประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ ลกูค้าของ บล. ธนชาต มทีัง้บคุคล

ธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ
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รายงานประจำาปี 2561

 2. การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ให้บรกิาร

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์

 3. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing 

and Lending: SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ส�าหรับ

ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

 4. การเปน็ผูอ้อกและเสนอขายใบส�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

โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ หรือพนักงาน 

หรือบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: ESOP)

 8. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุน้กูอ้นพุนัธ์ (Equity-Linked 

Notes) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนที่หลากหลาย

ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางเลือกในการกระจาย

ความเสี่ยงในการลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

 1. เศรษฐกจิไทยปี 2561 ได้รบัแรงสนบัสนนุจากการเตบิโต

ของการบริโภคภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และ

สินค้าประเภทรถยนต์ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว 

ไปในทิศทางเดียวกัน แม้นักท่องเที่ยวจีนจะเติบโตด้วยอัตราเร่ง 

ที่ลดลงในปีก่อน แต่นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง

มาเลเซยี สปป. ลาว และกมัพชูาเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง ส�าหรบัภาคการส่งออก 

มแีนวโน้มชะลอตวัลงตามเศรษฐกจิโลกทีอ่่อนตวัลง โดยดชันหีุน้ไทย 

(SET Index) ปรับลดลงร้อยละ 10.8 ปิดที่ 1,563.88 จุด ในปี 2561 

ด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 5.64 หมื่นล้านบาทต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับ 2560 ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 4.78 

หมื่นล้านบาทต่อวัน

  ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) ปรับสูงขึ้นท�าจุดสูงสุด 

ทีร่ะดบั 1,852 จดุ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 แต่ด้วยปัจจยัเสีย่ง 

หลายปัจจัยจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศตลอดปีที่ผ่านมา  

ส่งผลให้ดชันตีลาดหุน้ไทยปรบัลดลงต่อเนือ่งในช่วงทีเ่หลอืของปี ดงันี้

  

  ปัจจัยแรก การด�าเนินนโยบายการเงิน (Monetary 

Policy) ที่เข้มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งแต่ประธาน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ นายเจอโรม พาวเวลล์ (Mr. Jerome Powell) 

เข้ารับต�าแหน่งช่วงต้นปี โดยปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น (Fed Fund 

Rate) จากร้อยละ 1.5 มาที่ร้อยละ 2.5 ณ สิ้นปี 2561 รวมถึง 

การเร่งลดขนาดสนิทรพัย์ของธนาคารกลางสหรฐัฯ (Balance Sheet 

Normalization) ตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อ

สภาพคล่องในตลาดเงินตลาดทุนโลก

  ปัจจัยที่สอง ความกังวลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจ 

กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ที่มีปัญหากระแสเงินทุน 

ไหลออก เงนิเฟ้อเร่งตวัขึน้ การขาดดลุบญัชเีดนิสะพดั และเงนิส�ารอง

ระหว่างประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และ

ตุรกี ขณะที่กลุ่มประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบไปตาม ๆ 

กัน ซึ่งแม้ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเงินเฟ้อ หรือการขาดดุลบัญชี 

เดินสะพัดเหมือนกับกลุ่มประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ แต่ก็มีแรงขายหุ้น 

เข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

  ปัจจัยที่สาม การด�าเนินนโยบายการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น

ของสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Mr. Donald Trump) 

กบักลุม่ประเทศคูค้่า โดยเฉพาะกบัประเทศจนี ส่งผลให้ปรมิาณการค้า 

ทัว่โลกชะลอตวัลง ซึง่เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศเกดิใหม่หลายประเทศ 

มีการพึ่งพิงกับอุตสาหกรรมส่งออกสูง

  ปัจจัยที่สี่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรม

หลักที่ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เริ่มเติบโต

ในอตัราเร่งทีล่ดลง เนือ่งจากการหดตวัของนกัท่องเทีย่วจนีทีม่สีดัส่วน

มากถงึร้อยละ 28 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด อย่างไรกด็ี อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการกระจายตัวที่ดี และนักท่องเที่ยวจาก

กลุม่ประเทศเพือ่นบ้านอย่างมาเลเซยี สปป. ลาว และกมัพชูา มแีนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา

  ปัจจัยที่ห้า ราคาหุ้นขนาดกลาง-เล็ก หลายตัว ที่อยู่ใน

ระดบัสงู และได้รบัผลกระทบจากการแข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้ รวมถงึ

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป มผีลการด�าเนนิงานต�า่กว่าทีค่าดการณ์ไว้ 

เป็นปัจจัยกดดันตลาดตลอดปีที่ผ่านมา

  ส�าหรบัปี 2562 เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง 

ร้อยละ 3.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริโภคภาคเอกชน 

ทีไ่ด้รบัประโยชน์โดยตรงจากการกระตุน้ของภาครฐั ขณะทีก่ารลงทนุ

ภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนจะเร่งตัวขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้านี้ 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หลังจากหลายโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

สายสีเหลือง และสายสีชมพู เริ่มก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงิน ขณะที่ 

อตุสาหกรรมการส่งออกคาดว่า มแีนวโน้มขยายตวัในอตัราเร่งทีล่ดลง 

ร้อยละ 3.8 ลดลงจากทีค่าดไว้ว่า จะขยายตวั  ร้อยละ 7.0 ในปี 2561 

และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะขยายตัวในอัตราเร่งที่ลดลง เนื่องจาก

ฐานนักท่องเที่ยวจีนที่ขยายตัวสูงในปีก่อนหน้านี้ และเศรษฐกิจจีน

ชะลอตัวลง

  ตลท. เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2561  

ถึงเดือนธันวาคม 2561 ว่า ในช่วงดังกล่าวนั้น บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) มีมูลค่า

หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 163,521 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2560 ลดลงร้อยละ 57 และจากข้อมูลสิ้นเดือนธันวาคม 2561 

มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของ ตลท. อยู่ที่ 15.98 

ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากสิ้นปี 2560 ส่วน Market  

Capitalization ของ MAI อยู่ที่ 2.4 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 28.8 

จากสิ้นปี 2560

  ส�าหรับ บล.ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 

3.11 เป็นอันดับที่ 14 จากจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 38 บริษัท 

โดยภาวะการแข่งขันในปี 2561 ยังรุนแรงต่อเนื่องจากปีก่อน ขณะที่ 

ภาวะตลาดไม่เอือ้ต่อการลงทนุมากนกั แม้ภาพรวมปรมิาณการซือ้ขาย 

รวมของตลาดจะเติบโตร้อยละ 18.6 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 5.64  

หมื่นล้านบาทต่อวัน แต่ถ้าพิจารณาแยกรายกลุ่มนักลงทุนจะเห็นว่า

เป็นการขยายตัวของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุน 2 กลุ่มหลัก 

ได้แก่ กลุม่นกัลงทนุต่างชาต ิ(Foreign Investors) เพิม่ขึน้ร้อยละ 39.5 

พอร์ตลงทุนของบริษัท (Propprietary Trading) เพิ่มขึ้นร้อยละ 

35.8 และนกัลงทนุสถาบนั (Institutional Investors) เพิม่ขึน้ร้อยละ 11 

ขณะที่ปริมาณการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนในประเทศทั่วไป (Local 

Investor) เพิม่ขึน้เพยีงร้อยละ 2 เท่านัน้ โดยในปีทีผ่่านมา ทางบรษิทั

ได้มกีารเสรมิผลติภณัฑ์ และเพิม่ความสะดวกในการเข้าถงึผลติภณัฑ์

ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

 

 2. สมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปัจจุบัน

มีทั้งสิ้น 40 ราย ในปี 2561 มีปริมาณการซื้อขายรวม 104,422,200 

สัญญา เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.0 จากปี 2560 โดยปริมาณการซื้อขาย 

ส่วนใหญ่มาจาก Single Stock Futures และ SET50 Index Futures 

โดยจ�านวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนเท่ากับ 168,506 บัญชี เพิ่มขึ้น 

21,947 บัญชี จากปี 2560 ส�าหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาด

อยู่ที่ร้อยละ 3.81 โดยอยู่ในอันดับที่ 11 จากจ�านวนสมาชิกในตลาด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ทั้งหมด

 3. ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ยังมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรมของ 

การรวมกจิการ การเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ และการระดมทนุ 

ที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะมีสูงขึ้น แต่ศักยภาพ

การแข่งขันหลักด้านคุณภาพของการให้บริการ ความเชี่ยวชาญของ

บุคลากร ทั้งด้านการให้ค�าแนะน�าที่ตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า การมีเครือข่ายของผู้ ให้บริการ  

ตลอดจนการสร้างสรรค์และน�าเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  ทีส่ามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ อันจะท�าให้ลูกค้าเลือกใช้ 

บริการของ บล. ธนชาต เพิ่มมากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บลจ. ธนชาต ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

และผู้ลงทุนสถาบัน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายหลายช่องทาง ได้แก่ สาขาของธนาคารธนชาต และ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยจดัให้มบีคุลากรทีม่คีณุสมบตัติามที ่ก.ล.ต. ก�าหนด ในการให้บรกิาร 

ที่เกีย่วกบัการลงทุน โดยควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่

ผู้ลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

 ณ วนัที ่28 ธนัวาคม 2561 มบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 

ทั้งสิ้น 25 บริษัท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวม 

ที่เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 4,647,059 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่า 

ทรพัย์สนิสทุธเิพิม่ขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 1.04 ในปี 2561 มกีองทนุ 

ทีจ่ดัใหม่จ�านวน 483 กองทนุ รวมมลูค่าทรพัย์สนิสทุธทิัง้สิน้ 933,223  

ล้านบาท โดยกองทุนที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นกองทุนประเภท 

ตราสารหนีท้ีล่งทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ�านวน 418 กองทนุ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 884,167 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่จัดตั้งในปี 2561 ส�าหรับกองทุน 

ที่ บลจ. ธนชาต จัดตั้งใหม่ในปี 2561 ร้อยละ 83.37 เป็นกองทุน

ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพย์ภายใต้

การบรหิารรวมทัง้สิน้ (Asset under Management) จ�านวน 221,270 

ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2560 จ�านวน 7,318.69 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

3.20 เป็นการลดลงจากกองทนุรวมทีเ่สนอขายประชาชนทัว่ไป 10,234 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.07 ส�าหรบัสดัส่วนสนิทรพัย์ภายใต้การบรหิาร

แบ่งเป็น สัดส่วนของกองทุนรวม ร้อยละ 86.60 กองทุนส่วนบุคคล

ร้อยละ 6.10 และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพร้อยละ 7.20
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รายงานประจำาปี 2561

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 2561 ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยมีอัตราการเติบโต 

ของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 

โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับร้อยละ 6.97 โดยมีเบี้ยประกันภัย

รับรวมทั้งสิ้น 192,140 ล้านบาท โครงสร้างตลาดประกันวินาศภัย 

ของปี 2561 การประกันภัยรถยนต์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 

ถึงร้อยละ 59 ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัย

เบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 34 ส่วนการประกันอัคคีภัย  

และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5 

และร้อยละ 2 ตามล�าดับ

 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และแนวทางการด�าเนินงาน

ในปีต่อ ๆ ไป ธนชาตประกันภัยได้ ให้ความส�าคัญต่อการปรับกลยุทธ์

ให้สอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการด�าเนินธุรกิจ  

มีการพัฒนา และจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อท�า 

การวเิคราะห์ทีน่�าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์ และการบรกิารประกนัภยั

ทีต่รงใจลกูค้า มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมอือาชพี นอกจากนี้ 

ธนชาตประกันภัยยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ

กระบวนการท�างาน โดยผสานเทคโนโลยีเข้ากับทุกระบบงาน  

ทัง้งานด้านรบัประกนัภยั งานสนิไหมทดแทน และงานสนบัสนนุต่าง ๆ  

โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้า และ 

ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม และ

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้  ในป ี 2561 ธนชาตประกันภัยได ้พัฒนา 

แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการหลังการขาย 

และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า กลุม่ลกูค้าหลกัส่วนใหญ่ประมาณ

ร้อยละ 98 ของจ�านวนลูกค้าทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย 

ที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ล้านบาท  

โดยประเภทผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยัทีล่กูค้าเลอืก ได้แก่ การประกนัภยั 

รถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันอัคคีภัย

บ้านอยูอ่าศยั กลุม่ลกูค้าดงักล่าวมาจากลกูค้าสนิเชือ่ของธนาคารธนชาต 

และการท�าการตลาดของธนชาตประกันภัย

 ส�าหรบักลุม่ลกูค้าทีม่ทีนุประกนัของทรพัย์สนิเอาประกนัตัง้แต่ 

5 ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชนที่ด�าเนิน

กิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ การประกันภัย 

เบ็ดเตล็ด และการประกันอัคคีภัย จากลักษณะของฐานลูกค้า 

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ตั้งแต่ธนชาตประกันภัยได้เริ่ม

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย มิได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใด 

เกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมของธนชาตประกันภัย นอกจากนี้  

ได้เปิดด�าเนินการให้บริการรับประกันภัยเฉพาะลูกค้าภายในประเทศ

เท่านั้น

 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 2561 ของสมาคมประกันวินาศภัย  

คาดว่าในปี 2561 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยจะมี

อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 8.0 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 

อยู่ที่ 236,384 ล้านบาท

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 เอม็บเีค ไลฟ์ ให้บรกิารรบัประกนัชวีติรายบคุคล ประกนัชวีติกลุม่ 

ซึง่เป็นหลกัประกนัด้านการออมเงนิ ให้ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ 

ส�าหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป 

 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของ เอ็มบีเค ไลฟ์  

มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา ดังนี้

 -	 ผลติภณัฑ์	MBK	Life	20/10M ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

20 ปี ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ 

ที่ 1 - 19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปี 

กรมธรรม์ที่ 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
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 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Smart	 Sure	 10/7 ระยะเวลา 

เอาประกันภัย 10 ปี ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปี 

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 

ประกันภัยเริ่มต้น และเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับคืนเบี้ยประกันภัย

รายปีที่ช�าระมาแล้วทั้งหมด

 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Life	14/7 ระยะเวลาเอาประกันภัย 

14 ปี ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ 

ที่ 1 - 5 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ 

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	 Easy	 Saving	 15/10	 ระยะเวลา 

เอาประกันภัย 15 ปี ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี โดยให้ 

ความคุ ้มครองชีวิตร้อยละ 100 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปี 

กรมธรรม์ที ่1 และให้ความคุม้ครองชวีติร้อยละ 165 ของทนุประกนัภยั 

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 2 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 230 ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 3 และให้ความคุ้มครองชีวิต 

ร้อยละ 295 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 4 และให้ 

ความคุ ้มครองชีวิตร้อยละ 360 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปี 

กรมธรรม์ที ่5 และให้ความคุม้ครองชวีติร้อยละ 425 ของทนุประกนัภยั 

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 6 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 490 ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 7 และให้ความคุ้มครองชีวิต 

ร้อยละ 555 ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที ่8 และให้ความ

คุ้มครองชีวิตร้อยละ 620 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 9 

และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 685 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ในปีกรมธรรม์ที ่10 - 15  ด้านเงนิคนืสิน้ปีกรมธรรม์ที ่1 - 14 รบัเงนิคนื 

ร้อยละ 10 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับคืน

เมื่อครบก�าหนดร้อยละ 570 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืน

ตลอดสัญญาร้อยละ 710 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Easy	 Return	 15/10 ระยะเวลา 

เอาประกันภัย 15 ปี ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี โดยให้ความ

คุ้มครองชีวิตร้อยละ 300 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ 

ที่ 1 - 3 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 500 ของทุนประกันภัย 

เริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที ่4 - 6 และให้ความคุม้ครองชวีติร้อยละ 700 ของ

ทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที ่7 - 9 และให้ความคุม้ครองชวีติ 

ร้อยละ 800 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 10 - 15  

ด้านเงนิคนืสิน้ปีกรมธรรม์ที ่5 รบัเงนิคนืร้อยละ 50 ของทนุประกนัภยั

เริ่มต้นสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับเงินคืนร้อยละ 50 ของทุนประกันภัย

เริ่มต้น และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ 610 

ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น รวมรบัเงนิคนืตลอดสญัญาร้อยละ 710 ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้น

 -	 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 ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งกรณี

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาท 

พร้อมความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งกรณี

เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 200,000 

บาทต่อครั้ง

 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีผลิตภัณฑ์ที่ให้

ความคุม้ครองทัง้การเสยีชวีติ ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ และการบาดเจบ็ 

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง คุ ้มครองอุบัติเหตุ 

จากการขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ ชดเชยรายได้สงูสดุ 365 วนั 

สามารถเลือกท�าประกันได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบครอบครัว  

โดยคุ้มครองสมาชิกที่มีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี

 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ ่มของบริษัท มีผลิตภัณฑ์ 

ทั้งแบบที่ให้ความคุ ้มครองชีวิตและความคุ ้มครองด้านสุขภาพ  

โดยให้ความคุ้มครองทั้งในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน และ 

รับความคุ ้มครองได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกัน 

อัตราเดียวทุกเพศ ทุกอายุ

 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ MRTA  

(Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นผลติภณัฑ์ทีร่บัประกนัภยั 

รายบุคคล คุ้มครองสินเชื่อเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีที่

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู ้ ซึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต

และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วยจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง 

เป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน หรือลดลงเป็นรายงวดด้วยอัตรา

ดอกเบี้ยทบต้น
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รายงานประจำาปี 2561

 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 

ต่อไป และประกอบกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาต 

ในประกาศกระทรวงการคลังหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การตลาดและการแข่งขัน

 การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการ 

แก้ปัญหาหนีค้้างช�าระ โดยพจิารณาถงึสถานะทางการเงนิของลกูหนี้  

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

 การตลาดและการแข่งขัน

 บบส. ทีเอส มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร

นครหลวงไทย เพือ่น�ามาบรหิารหรอืจ�าหน่ายจ่ายโอน รวมทัง้การขาย

ทรพัย์สนิรอการขาย (NPA) ให้แก่บคุคลภายนอกทีส่นใจทัว่ไป ดงันัน้ 

เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

แข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได้ บบส. ทเีอส จึงได้ว่าจา้ง

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 

สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า  

โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่  
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น และประเภทรถยนต์ 

นั่งส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทมีเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่และ

รถยนต์เก่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 65 และ 35 ตามล�าดับ  

ของยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด และมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อ

ส�าหรับรถบรรทุก และรถยนต์ประเภทอื่น คิดเป็นประมาณร้อยละ 

70 และ 30 ตามล�าดับ

 การด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้น  

ถอืเป็นธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงูเมือ่เทยีบกบัการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้

รถยนต์ใหม่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์

เพื่อการพาณิชย์ ที่มีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ จึงต้องค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านในการพิจารณา

ปล่อยสินเชื่อ ได้แก่ สภาพการใช้งานของรถ ราคาอ้างอิงในตลาด

รถยนต์มือสอง การตรวจสอบหลักฐาน ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ

และราคาตลาดของรถยนต์มือสอง

 นอกจากนี้ ราชธานีลิสซิ่งยังมีการให้บริการหลังการขาย 

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง 

ที่เป็นธุรกิจหลัก เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจ�าปี 

การประสานงานการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั รวมทัง้การน�ารถยนต์

ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจาก 

จะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าแล้ว ยงัเป็นการเสรมิรายได้ 

ให้กับราชธานีลิสซิ่ง รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในแง่ของการคุ้มครอง

ทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่ราชธานีลิสซิ่ง

อีกด้วย

 การตลาดและการแข่งขัน

 ในปี 2561 อุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซือ้และลิสซิง่ มีสัญญาณ

การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่าน ๆ  มา แต่การแข่งขนัในธรุกจิลสิซิง่ 

และเช่าซื้อยังคงรุนแรงต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากสถาบันการเงิน 

ธนาคารพาณิชย์ รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเช่าซื้อของผู้ผลิตและ

ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ มุ ่งเน้นการท�าตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ 

ส่วนบุคคลทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสอง ท�าให้ผู้ประกอบการ

บางรายมีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�าหรับ

รถยนต์มือสองมากขึ้น แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่ง

โดยตรงของราชธานีลิสซิ่ง เนื่องจากกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของ

บรษิทัเป็นกลุม่รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ทัง้รถยนต์ใหม่และรถยนต์เก่า 

ซึ่งการแข่งขันในกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรถยนต์

ส่วนบุคคล

 อย่างไรก็ตาม ราชธานีลิสซิ่งมีแผนรักษาสัดส่วนการปล่อย 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในช่วง 3 ถึง 5 ปีข้างหน้า  

ร้อยละ 65 - 70 ของมูลค่าพอร์ตลูกหนี้ของราชธานีลิสซิ่ง เนื่องจาก

คาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะยังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

และให้ผลตอบแทนในด้านอัตราการท�าก�าไรที่สูง นอกจากนี้  

จากประสบการณ์อนัยาวนานและความช�านาญในธรุกจิ ราชธานลีสิซิง่ 

ยังใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทน 

ทีด่แีก่ผูจ้ดัจ�าหน่ายรถยนต์มอืสอง การให้บรกิารทีร่วดเรว็ทนัใจส�าหรบั

ลูกค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการขยายความสัมพันธ์

กับผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์มือสองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและ

ช่องทางธุรกิจ

 จากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความช�านาญทางธุรกิจ 

ประกอบกับการให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์

และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จ�าหน่ายรถยนต์ ท�าให้ราชธานีลิสซิ่ง

มีความมั่นใจที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงส่วนแบ่ง

ทางการตลาดไว้ได้ ภายใต้สถานการณ์การแข่งขนัทีร่นุแรงในปัจจบุนั

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 1. แหล่งที่มาของเงินทุน

  แหล่งทีม่าของเงนิทนุของธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย 

นอกจากจะได้จากเงินกองทุน ได้แก่ ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 60,649 ล้านบาท รวมถึง

ส�ารองตามกฎหมายและก�าไรสะสมแล้ว แหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของ

ธนาคารธนชาตยังได้จากแหล่งที่มาที่ส�าคัญอีก 2 แห่งคือ

  1) เงินรับฝาก ณ สิ้นปี 2561 มีจ�านวน 752,160  

ล้านบาท

  2) เงินกู ้ยืม จ�านวน 43,079 ล้านบาท แบ่งเป็น  

แหล่งเงนิทนุทีไ่ด้จากหุน้กูแ้ละตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุ

ชั้นที่ 2 จ�านวน 19,930 ล้านบาท หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ จ�านวน 22,250 

ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน จ�านวน 623 ล้านบาท และหุ้นกู้อนุพันธ์ 

จ�านวน 276 ล้านบาท

 2. การจัดหาเงินทุนหรือให้กู ้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ธนาคารธนชาตได้ ให้กู ้ยืมแก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต โดย ณ สิ้นปี 2561 

ธนาคารธนชาตได้ให้กูย้มืแก่ ราชธานลีสิซิง่ (บรษิทัย่อยของธนาคาร) 

เพือ่การด�าเนนิธรุกจิตามนโยบายธรุกจิของกลุม่ธนชาต จ�านวน 1,030 

ล้านบาท ลดลงจ�านวน 540 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 มียอดคงค้าง

จ�านวน 1,570 ล้านบาท

  ยอดเงินกู้ยืมคงค้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของ 

ยอดเงนิทีใ่ห้กูย้มืทัง้หมดของงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ สิน้ปี 2561 

โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาตจาก ธปท.
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รายงานประจำาปี 2561

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	 2561	 เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 โดยมีปัจจัยหลักจากการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนทั้งสินค้า

อุปโภคและบริโภค	 รวมถึงสินค้าประเภทรถยนต์	 การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน	 การส่งออก	 และ 

การท่องเที่ยวขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรก	แต่มาชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีหลัง	ตามเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลง	จากสงครามการค้าซึ่งส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลก	 รวมถึงเศรษฐกิจไทยในฐานะคู่ค้าของจีนและสหรัฐฯ	 และการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ	

(FED)	ท�าให้เงินทุนเคลื่อนย้ายออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	 กระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินในภูมิภาค	ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลโดยตรง

ต่อเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง	 สินเชื่อโดยรวมของธนาคารพาณิชย์	 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 ตามภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่มี 

การขยายตวัต่อเนือ่ง		ถงึแม้ว่าสดัส่วนเงนิให้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ต่อสนิเชือ่รวมจะเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีทีผ่่านมา	แต่ระบบธนาคารพาณชิย์

ยังคงสามารถสร้างก�าไรได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย	 และการลดลงของค่าใช้จ่ายกันส�ารองหนี้สูญ	 

หนี้สงสัยจะสูญ	 และขาดทุนจากการด้อยค่า	 เมื่อพิจารณาในภาพรวมธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง	 โดยสะท้อน 

ได้จากเงินกองทุนและเงินกันส�ารองที่อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่	ธปท.	ก�าหนด

	 ส�าหรับในปี	 2562	 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา	 ทั้งจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 

ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในหลายด้าน	 เช่น	 การปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบีย้นโยบาย	และอตัราดอกเบีย้ในประเทศ	หนี้ภาคครวัเรอืนทีย่งัอยู่ในระดบัสงู	และคณุภาพสนิเชือ่ในภาวะแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้	เป็นต้น	

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในด้านต่าง	ๆ	ได้	ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด	ความเสี่ยงด้านเครดิต	และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 บริษัทฯ	เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน	ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนด

โครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 

นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ	ได้มกีระบวนการประเมนิความเพยีงพอของเงนิกองทนุตาม	Internal	Capital	Adequacy	

Assessment	Process	(ICAAP)	เพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทต่าง	ๆ 	ตามมาตรการก�ากับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ด้วยหลักเกณฑ์	

Basel	 III	 ที่	 ธปท.	 ก�าหนด	 ซึ่งท�าให้ธนาคารธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง	

สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง

	 คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญต่อการบริหารความโปร่งใส	 โดยมีการก�ากับดูแล	 ติดตาม	 และ 

พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มัน่ใจว่ามาตรการต่าง	ๆ 	ยงัคงมคีวามสอดคล้องและทนัต่อปัจจยัเสีย่งทัง้ภายในและภายนอก

ที่เปลี่ยนแปลงไป	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการก�ากับดูแล

ของคณะกรรมการต่าง	ๆ	ดังนี้

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)

 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	 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 2561

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน
Risk Management Special Projectฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

สายงานธุรกิจ สายการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำากับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		 

	 เป็นคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 •	 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)

	 •	 บรษิทัฯ	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติตาม	 และยังได้ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	 

4	ขัน้ตอน	ได้แก่	1)	การระบถุงึลกัษณะของความเสีย่งและปัจจยัความเสีย่ง	2)	การพัฒนาเครื่องมือและแบบจ�าลอง	(Model)	ที่เหมาะสมส�าหรับ
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วดัค่าความเสีย่ง	และการประเมนิความเสีย่ง	3)	การควบคมุความเสีย่ง 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 และ	 4)	 การติดตามสถานะความเสี่ยง 

เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

	 •	 การก�าหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเสี่ยงที่ 

แตกต่างกัน	 โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงหรือแบบจ�าลอง	 ท�าให้

บรษิทัฯ	สามารถรบัรูถ้งึระดบัความรนุแรงของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้	

และเพือ่ใช้เป็นเพดานในการควบคมุค่าความเสีย่งทีส่ามารถยอมรบัได้	

และใช้เป็นระดบัสญัญาณเตอืนภยัก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหายรนุแรง

	 •	 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 ยงที่ สำ า คัญของบริ ษั ทฯ แล ะ 

บริษัทย่อย มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

 

	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้

หรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้	หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้	

โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี้	 จากความ

ผนัผวนทางเศรษฐกจิ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อธรุกจิ	ความผดิพลาดในการ

บรหิารจดัการของลกูหนี	้ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุ

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจาก

การท�าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ	 เช่น	 การให้กู้ยืมหรือให้สินเชื่อ	

การก่อภาระผูกพันหรือการค�า้ประกัน	 ธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้เครดิต	 และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	 (Market	

Instrument)	 ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหรือ	

ธปท.	 ไม่ค�้าประกัน	 และตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรเอกชน	 เช่น	 

หุ้นกู้	เป็นต้น

 

	 ภายใต้นโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้สร้างวฒันธรรมทางด้านเครดติ	เริม่จากการ

จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 หรือ 

ผู้ออกตราสารหนี้	 โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตาม

ความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา	 และมอบหมายให้หน่วยงาน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิตซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ประเมิน 

ความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์ดังกล่าว	ทั้งนี้	คณะกรรมการที่มีอ�านาจ

ในการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่จะเป็นผูพ้จิารณาตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบั

ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา	 วงเงินสินเชื่อหรือลงทุน

ที่เหมาะสม	และเง่ือนไขต่าง	 ๆ	 ในการให้สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน	

รวมทัง้ควบคมุสถานะความเสีย่งทัง้ในระดบัภาพรวม	ด้วยการกระจาย 

ความเสีย่งทางด้านสนิเชือ่ไปยงัแต่ละส่วนธรุกจิและกลุม่ลกูค้าต่าง	ๆ  

อย่างเหมาะสม	ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	ตลอดจน

ตดิตามดแูลคณุภาพสนิเชือ่ให้มกีารจดัการอย่างเหมาะสม	ด�าเนนิการ 

ด้วยความระมัดระวัง	รอบคอบ	เน้นการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจ

และความสามารถในการช�าระหนีค้นืเป็นปัจจยัส�าคญั	 โดยมหีน่วยงาน 

ควบคุมความเสี่ยงเป็นหน่วยงานอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการท�า

ธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบ 

ในการสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ	ธปท.

	 เพื่อให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ได้รับ	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีการน�าเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักค่า

ความเสี่ยงต่อเงินกองทุน	หรือ	Risk	Adjusted	Return	on	Capital	

(RAROC)	มาใช้	นอกจากนี	้บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	จดัให้มกีารทดสอบ

ภาวะวกิฤต	หรอื	Stress	Test	เพือ่คาดการณ์ความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีความสามารถในการช�าระหนี้ 

ลดลง	 หรือไม่สามารถช�าระหนี้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในสัญญา 

ตามสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดขึ้นให้มีผลกระทบต่อ

การท�าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ด�าเนินธุรกิจอยู่

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่สำาคัญ มีดังนี้

 1.1  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

	 	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการกระจาย 

การปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ ่มลูกค้าต่าง	 ๆ	 โดยเน้นในกลุ่มลูกค้า 

ที่มีศักยภาพดี	และพยายามควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใด 

กลุ ่มหนึ่งมากจนเกินไป	 มีการก�าหนดวงเงินควบคุมความเสี่ยง 

ด้านการกระจกุตวัของสนิเชือ่ทีใ่ห้แก่ลกูหนีแ้ต่ละกลุม่	(Group	Limit)	

และลกูหนีแ้ตล่ะราย	(Single	Limit)	ตามระดบัความเสีย่งของลกูหนี้ 

รวมทั้งมีการวิเคราะห์	 ติดตาม	 และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

ทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ลดความเสีย่งอนัเกดิขึน้จากปัจจยัอืน่ 

ที่ไม่สามารถควบคุมได้	 นอกจากนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ

บริหารพอร์ตสินเชื่อโดยการวิเคราะห์สถานะพอร์ตสินเชื่อโดยรวม	

และบริหารสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้ระดับ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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สถานะเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถจำาแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

2561

ประเภทธุรกิจ

2560

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่	 6,582		 0.87	 7,498	 1.05

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 74,816		 9.91	 81,105	 11.38

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 48,600		 6.44	 47,484	 6.66

การสาธารณูปโภคและบริการ	 54,114		 7.17	 58,878	 8.26

การบริโภคส่วนบุคคล

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 103,280		 13.69	 97,676	 13.70

	 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์	 3,822		 0.51	 4,116	 0.58

	 เพื่อเช่าซื้อ	 420,680		 55.75	 371,031	 52.06

	 อื่น	ๆ	 31,402		 4.16	 29,504	 4.14

อื่น	ๆ	 	11,317		 1.50	 15,469	 2.17

รวมเงินให้สินเชื่อ	 754,613	 100.00	 712,761	 100.00

	 	 	 จากข้อมลูสนิเชือ่โดยรวมพบว่า	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารกระจกุตวัในสนิเชือ่เช่าซือ้เพิม่ขึน้จากร้อยละ 

52.06	 ในปี	 2560	 เป็นร้อยละ	55.75	ทั้งนี้	 สินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อส�าหรับบุคคลธรรมดา	ซึ่งมีมูลค่าต่อสัญญาไม่สูงมากนัก	

และมีจ�านวนลูกค้ามากท�าให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

 1.2  ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ

	 	 	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ได้แก่	 สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน	สงสัย	และสงสัยจะสูญ	ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแต่ละสถาบันการเงิน	 

เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ให้ความส�าคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ

ด้วยการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ

สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงินมีสินเชื่อด้อยคุณภาพจ�านวน	 18,328	 ล้านบาท	 

เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อนทีจ่�านวน	17,213	ล้านบาท	โดยเมือ่พจิารณาจากภาพรวมของเงนิให้สนิเชือ่	สนิเชือ่ด้อยคณุภาพมสีดัส่วนเท่ากบัร้อยละ	2.43 

ของยอดรวมเงินให้สินเชื่อ	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.41	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม

2561

สินเชื่อจัดชั้น

2560

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

ต�่ากว่ามาตรฐาน	 4,656		 25.40	 5,957	 34.61

สงสัย	 3,172	 17.31	 2,674	 15.53

สงสัยจะสูญ	 10,500	 57.29	 8,582	 49.86

รวม	 18,328	 100.00	 17,213	 100.00
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รายงานประจำาปี 2561

สินเชื่อด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน จำาแนกตามประเภทธุรกิจ (ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

(หน่วย:	ล้านบาท)

2561 2560

จ�านวนลูกหนี้	(ราย)	 6,745	 8,820

ยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง	 10,107	 11,169

หนี้ส่วนที่หลักประกันไม่คุ้ม	 2,841	 3,678																							

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	 1	 1

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	 755,270	 713,362

ยอดหนี้ปรับโครงสร้างต่อสินเชื่อรวม	(ร้อยละ)	 1.34	 1.57

  ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นความเสี่ยงจากลูกหนี้ด้อยคุณภาพย้อนกลับ	 นั่นคือหลังจากปรับโครงสร้างหนี้	 ลูกหนี้ 

มีการผิดสัญญาและกลับมาเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในส่วนของการปรับโครงสร้าง 

หนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	ลูกหนี้ที่ได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้มียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเป็นจ�านวนเงินรวม	10,107	ล้านบาท	

คดิเป็นร้อยละ	1.34	ของยอดรวมเงนิให้สนิเชือ่และดอกเบีย้ค้างรบั	โดยยอดรวมของหนีป้รบัโครงสร้างดงักล่าวหากค�านวณสทุธจิากหลกัประกนั

จะมีมูลค่ารวมประมาณ	2,841	ล้านบาท

 1.3  ความเสี่ยงจากหลักประกัน

	 	 ส�าหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพของหลักประกัน 

แต่ละประเภท	 โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงของหลักประกันนั้น	 และน�าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัด

ระดบัความเสีย่งของสนิเชือ่	ทัง้นี	้หลกัประกนัดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นอสงัหารมิทรพัย์หรอืสงัหารมิทรพัย์จะมกีารประเมนิมลูค่าโดยการประเมนิราคา

หรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่	 ธปท.	ก�าหนดไว้	 โดยประเภทของหลักประกันที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ได้แก่	 เงินฝากและ

ตั๋วแลกเงิน	หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด	หลักทรัพย์นอกตลาด	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์	 อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย	

ยานพาหนะ	เครื่องจักร	เป็นต้น	ทั้งนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดแนวทาง	มาตรฐานและความถี่ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกัน

แต่ละประเภท	รวมทัง้ก�าหนดให้มกีารจดัท�ารายงานการประเมนิราคาและตรีาคาทีม่ข้ีอมลูและการวเิคราะห์ทีช่ดัเจนและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

ก�าหนดราคา	 ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าของหลักประกันนั้นลดลง	 หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน	 จะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่า 

ของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2561

ประเภทธุรกิจ

2560

มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี้ (ล้านบาท) ร้อยละ

การเกษตรและเหมืองแร่	 73	 0.40	 68	 0.40

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	 	5,106		 27.86	 4,985	 28.96

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 1,973		 10.76	 2,065	 12.00

การสาธารณูปโภคและบริการ	 1,432	 7.81	 1,444	 8.39

การบริโภคส่วนบุคคล	 	 	 	

	 เพื่อที่อยู่อาศัย	 4,468	 24.38	 3,577	 20.78

	 เพื่อเช่าซื้อ	 3,595		 19.62	 3,577	 20.78

	 อื่น	ๆ	 1,445		 7.88	 1,253	 7.28

อื่น	ๆ	 236	 1.29	 244	 1.41

รวมสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 18,328	 100.00	 17,213	 100.00
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ธุรกรรมสินเชื่อเช ่าซื้อรถยนต ์ซึ่ งเป ็นธุรกิจหลักของ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	มรีถยนต์เป็นหลกัประกนัทีถ่อืเป็นกรรมสทิธิข์อง 

บรษิทัฯ	หากลกูหนีไ้ม่สามารถช�าระหนีไ้ด้	บรษิทัฯ	สามารถด�าเนนิการ

ครอบครองสินทรัพย์ได้ ในทันทีเพื่อน�าไปขายในตลาดรถยนต์ใช้แล้ว	

ดังนั้น	บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถยึด

รถยนต์ทีเ่ป็นหลกัประกนัได้	รวมทัง้ความเสีย่งจากการจ�าหน่ายรถยนต์

แต่ไม่สามารถชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัปัจจยัเสีย่ง	

เช่น	สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว	สภาพของรถยนต์ทีไ่ด้ยดึมา	เป็นต้น	

ซึง่ธนาคารธนชาตได้ใช้ข้อมลูจากสถติคิ�านวณค่าความเสยีหายทีอ่าจ

จะเกดิขึน้เมือ่ลกูหนีผ้ดินดัช�าระหนีส้�าหรบัสนิเชือ่เช่าซือ้รถยนต์		หรอื	

Loss	Given	Default	(LGD)	ทัง้นี	้ธนาคารธนชาตได้มกีารกนัส�ารองฯ	

ที่สูงกว่าค่า	LGD	เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 1.4  ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

มีทรัพย์สินรอการขายมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักค่าเผื่อ

การด้อยค่าจ�านวน	4,822	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	0.45	ของสนิทรพัย์

รวม	 มีค่าเผื่อการด้อยค่า	 1,700	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 26.07	 

ของมูลค่าราคาต้นทุนทางบัญชี

 1.5  ความเสี่ยงจากการคำ้าประกันและการอาวัล

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ให้บริการกับลูกค้าที่ก่อให้ 

เกิดภาระผูกพันจากการรับอาวัลตั๋วเงิน	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 

การค�า้ประกนักูย้มืเงนิ	และภาระผกูพนัอืน่	ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

มีความเสี่ยงจากการที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้า	 ในกรณีที่

ลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา	 ส�าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ค�้าประกันและการอาวัล	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดูแลและควบคุม

ความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการตรวจสอบข้อมูล	 โดยใช้หลักเกณฑ์การ

พิจารณาอนุมัติ	 ตลอดจนควบคุมและติดตาม	 โดยใช้แนวทางเดียว

กับการให้สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

มีภาระผูกพันจากการรับอาวัล	 การค�้าประกันการกู ้ยืมเงินและ 

ภาระผูกพันอื่น	 ๆ	 จ�านวน	 25,472	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 2.40	 

ของสินทรัพย์ทั้งหมด

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

	 ความเสีย่งด้านตลาด	คอื	ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหว

ของอัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	และราคา

ตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้	 และ

เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	โดยแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	

ได้แก่	 ความเสี่ยงด้านราคา	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 และ 

ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	โดยบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมนีโยบาย

ในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ

เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 2.1  ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

	 	 เป็นความเสีย่งทีร่ายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบัผลกระทบ 

ในทางลบ	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และ 

ตราสารทนุ	ท�าให้มลูค่าของเงนิลงทนุเพือ่ค้าและเผือ่ขายของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยลดลง

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเครื่องมือในการวัด

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

เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด	ณ	ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง	ๆ	หากถือครอง 

หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 บริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมีการก�าหนด	Limit	ต่าง	ๆ	ในการท�าธุรกรรมเพื่อควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้	 เช่น	 Position	 Limit	 และ	 Loss	

Limit	เป็นต้น	โดยมหีน่วยงานควบคมุความเสีย่ง	(Risk	Control	Unit) 

ซึง่แยกออกจากหน่วยงานทีท่�าธรุกรรม	(Front	Office)	และหน่วยงาน 

ที่บันทึกรายการ	 (Back	 Office)	 ท�าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงและ

รายงานสถานะ	Limit	ต่าง	ๆ 	ต่อคณะกรรมการ	หน่วยงานหรอืผูบ้รหิาร 

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที	 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาการลงทนุ	 

เป็นผูค้วบคมุและตดิตามความเสีย่งด้านนี	้ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่าเครือ่งมอื 

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นย�า	 บริษัทฯและบริษัทย่อย

ก�าหนดให้มีการทดสอบเครื่องมือด้วยการท�า	 Back-testing	 โดยใช้ 

เกณฑ์มาตรฐานที	่Bank	for	International	Settlement	(BIS)	ก�าหนด	

นอกจากนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจ�าลองเหตุการณ์รุนแรง

อื่น	 ๆ	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาด 

อย่างรุนแรงเฉียบพลัน	หรือท�าการทดสอบภาวะวิกฤต	Stress	Test	

เพื่อให้คาดการณ์ได้ว่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลต่อรายได้ 

และเงินกองทุนอย่างไร
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รายงานประจำาปี 2561

2561

มูลค่ายุติธรรม

2560

เงินลงทุน  

	 เงินลงทุนเพื่อค้า

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 13,346	 11,500

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 3,507	 5,364

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 958	 1,713

	 เงินลงทุนเผื่อขาย

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 99,910	 114,495

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 23,702	 25,373

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 17,203	 10,430

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 6,793	 4,531

	 	 หน่วยลงทุน	 68	 625

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย	 165,487	 174,031

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จำาแนกตาม

ประเภทเงินลงทุน เป็นดังนี้

	 มูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับลดลงจากการลดการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	และ

ตราสารหนี้ภาคเอกชน	จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้ค่าความเสี่ยงด้านราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับลดลงจากปลายปีที่ผ่านมา

 2.2  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์	 

หนี้สิน	และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย	(Rate	Sensitive	Items)	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	

(Net	Interest	Income)	และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายที่จะด�าเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพ 

ระยะยาว	 คือ	 สามารถรักษาระดับความสัมพันธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สินที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 

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

จึงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล�้าระหว่างระยะเวลา 

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

การวัดความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้	 

จึงได้จัดให้มีการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงและระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย์	 

หนี้สินและภาระผูกพัน	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 (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 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 11,022	 11,022

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	1,351		 850	 	86,032	 3,500	 	-				 	-				 7,504	 	99,237	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 2,005	 	2,005

เงินลงทุน	 838		 	-				 59,520	 14,105	 79,353	 5,684	 10,869	 170,369

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 213,812	 	6,511	 36,361	 19,492	 241,421	 236,756	 260	 754,613

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 2,640	 2,640

สินทรัพย์อื่น	-	ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 64	 64	

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 		216,001	 7,361	 	181,913	 37,097	 320,774	 242,440	 34,364	 1,039,950

หนี้สินทางการเงิน

เงินรับฝาก	 361,816	 18	 127,523	 212,005	 43,488	 	-				 7,067	 751,917

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 17,924	 	920	 38,257	 11,281	 1,749	 	488		 1,304		 71,923

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 1,163	 1,163

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 2,097	 2,097

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 137		 	330	 	2,477	 6,724	 	24,915	 20,430	 	-				 55,013

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 1,325		 1,325	

หนี้สินอื่น	-	เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 795	 795

รวมหนี้สินทางการเงิน	 		379,877	 1,268	 168,257	 	230,010	 70,152	 20,918	 13,751	 884,233

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด

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	อนัเนือ่งมาจากสนิเชือ่เช่าซือ้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยซึง่อ้างองิอตัราดอกเบีย้คงที่ 

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)	 เป็นผู้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทนี้ 

โดยการพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและอายุครบก�าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ประกอบกับ

ธนาคารธนชาตมีนโยบายในการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้ 

และเงินกองทุน	 อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปิดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน	 

เช่น	สัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	เป็นต้น
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รายงานประจำาปี 2561

	 	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัฯและบรษิทัย่อย	มคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นในระดบัต�่า	เนือ่งจากสนิทรพัย์ทีเ่ป็นเงนิตรา 

ต่างประเทศส่วนใหญ่	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถช�าระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด	

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกิน

กว่าระดับที่ยอมรับได้	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปัจจุบันและในอนาคต	 โดยกลไกการบริหาร

ความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความต้องการเงินทุน 

แตกต่างกนัเพือ่รองรบัการครบก�าหนดของเงนิกูย้มื	การลดหนีส้นิประเภทอืน่ลง	หรอืการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์	โดยใช้เครือ่งมอืทัง้ทีเ่ป็นแบบจ�าลอง

วเิคราะห์ฐานะสภาพคล่อง	(Liquidity	Gap	Analysis)	อตัราส่วนด้านสภาพคล่องต่าง	ๆ 	ตลอดจนการใช้สถานการณ์จ�าลองโดยการตัง้สมมตฐิาน	

(“What	 if”	 Scenarios)	 เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบว่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอหรือไม	่ ภายใต้กระแสเงินสด 

ที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าในการต่ออายุสัญญาเมื่อครบก�าหนด	 นอกจากนี้	 ยังได้ประมาณการความต้องการสภาพคล่องภายใต้สมมติฐาน 

ที่แตกต่างกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทย่อยเองและเกิดกับระบบสถาบันการเงิน

	 ขณะเดียวกันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการจัดท�าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้รองรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่องและจะมีการทบทวน 

เมื่อมีเหตุการณ์ส�าคัญที่จะมีผลต่อการด�าเนินงานตามแผน	ทั้งนี้	 การควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้

มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย้เป็นผูร้บัผดิชอบ	ซึง่จะจดัให้มกีารประชมุเพือ่ตดิตามสถานะและบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุก	2	สัปดาห์

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจำาแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล่งเงินทุน เป็นดังนี้

2561

2561

2560

2560

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

เงินรับฝาก	 		751,917	 85.56	 716,091	 84.24	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	71,923		 8.18	 82,343	 9.69

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	55,013		 6.26	 51,596	 6.07

รวม	 	878,853	 100.00	 850,030	 100.00

ไม่เกิน	1	ปี	 786,934	 	89.54	 761,007	 89.53	

เกิน	1	ปี	 91,919		 	10.46		 89,023	 10.47

รวม	 	878,853	 100.00	 850,030	 100.00

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินรับฝากและเงินกู้ยืมรวม	 878,853	 ล้านบาท	 โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ 

ยังคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดตามสัญญาไม่เกิน	 1	 ปี	 อันเป็นลักษณะโครงสร้างการท�าธุรกิจเป็นปกติการค้าของ

สถาบันการเงิน	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการออกผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 เงินฝาก	 NCD	 และหุ้นกู้	 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก 

ในการออมเงินให้กับลูกค้า

เงินทุนจ�าแนกตามแหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนจ�าแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี

วันที่ครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงิน

ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 11,022		 	-				 	-				 	-				 11,022	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 9,704		 89,533	 	-				 	-				 99,237

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	-				 	670	 1,335	 	-				 	2,005

เงินลงทุน	 843	 73,362	 85,300	 10,864	 170,369

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 41,158	 187,162	 526,293	 	-				 754,613

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 	2,640	 	-				 	-				 2,640

สินทรัพย์อื่น	-	ลูกหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 64	 	-				 	-				 64

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 62,727	 353,431	 612,928	 10,864	 1,039,950

หนี้สินทางการเงิน     

เงินรับฝาก	 364,735	 342,845	 44,337	 	-				 751,917	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 22,398	 47,288	 2,237	 	-				 71,923

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 1,163	 	-				 	-				 	-				 1,163

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	-				 703	 1,394	 	-				 2,097

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 467	 9,201	 45,345	 	-				 55,013

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 1,325	 	-				 	-				 1,325

หนี้สินอื่น	-	เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 795		 	-				 	-				 795

รวมหนี้สินทางการเงิน	 388,763	 402,157	 93,313	 	-				 884,233	

ภาระผูกพัน     

การรับอาวัลตั๋วเงิน	 2	 291	 10	 	-				 303

การค�้าประกันเงินกู้ยืม	 87	 2,315	 	-				 	-				 2,402

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 57	 226	 	-				 	-				 283

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 31	 728	 	-				 	-				 759

ภาระผูกพันอื่น	 37,732	 43,858	 1,770	 	-				 83,360

รวมภาระผูกพัน	 37,909	 47,418	 1,780	 	-				 87,107

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2561

	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามตระหนกัดว่ีา	การบรหิารความเสีย่ง 

ด้านปฏบิตักิารทีด่	ีเป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิให้บรรลเุป้าหมาย 

ให้ส�าเร็จได้อย่างยั่งยืน	 จากสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน	 ซึ่งมีความ

ไม่แน่นอน	 บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส�าคัญต่อการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีประสิทธิผล	

อีกทั้งครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่าง

เพียงพอและเตรียมความพร้อมรับกับสภาวะการณ์ที่ไม่คาดคิด 

ดังกล่าวได้อย่างทันกาล	 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีแนวโน้ม 

เข้มข้นขึน้	ทัง้นี	้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและ

ติดตามดูแลความเสี่ยง	 นอกจากนี้	 การควบคุมภายในเป็นกลไก

ส�าคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี	 อันได้แก่	 ก�าหนด

โครงสร้างองค์กร	 ให้มีการสอบทานและถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน	 

การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการท�าธุรกรรมที่มีความช�านาญ 

เฉพาะด้านและเป็นอิสระเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	 

การจดัให้มรีะเบยีบปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าธรุกรรมทกุประเภท	

การจดัการระบบสารสนเทศและระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมลู	

ตลอดจนการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง	เป็นต้น

 

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 รูปแบบ

หรือเงื่อนไขของวิธีการที่ใช้ ในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายใน 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเอง	 โดยวิธีการดังกล่าวบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยมีการพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง	 ๆ	 เช่น	 แนวทาง 

การก�ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ลักษณะ

และความซับซ้อนของธุรกิจ	 ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ของบริษัทฯ	 โดยมีการจัดท�าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการที่ส�าคัญตามหลัก	Basel	New	Capital	Accord	(Basel	II) 

เช่น	การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง	(Risk	and	

Control	Self-Assessment)	ดชันชีีว้ดัความเสีย่งทีส่�าคญั	(Key	Risk	

Indicators:	KRI)	การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น 

(Loss	 Data)	 นโยบายการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกของ

กลุ่มธนชาต	 (Outsourcing	 Policy)	 โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน

ที่สอดคล้องกับข้อบังคับในเรื่องเดียวกันที่ออกโดย	 ธปท.	 และแผน

รองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan)		

นอกจากนี้	 ตามที่	 ธปท.	 ก�าหนดให้กลุ่มธนชาตด�ารงเงินกองทุนเป็น

อตัราส่วนกบัสนิทรพัย์เสีย่งด้านเครดติ	ด้านตลาด	และด้านปฏบิตักิาร

ตามแนวทางของ	Basel	 III	นั้น	กลุ่มธนชาตได้เลือกวิธีการค�านวณ

สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วยวิธี	Basic	Indicator	Approach

	 ส�าหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

มีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง	โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การปฏบิตังิานตามปกต	ิซึง่จะช่วยให้รบัทราบถงึความเสีย่งและปัญหา

ที่เกดิขึน้	และเพือ่ให้สามารถตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในแตล่ะ

ช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทนัท่วงที	ไม่ส่งผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ

และบริษัทย่อย	ถึงกระนั้นก็ดี	เพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนินงานและ

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 ตลอดจนแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีรายงานข้อมูลในส่วนที่ 

เกี่ยวข ้องกับการบริหารความเสี่ยงด ้านปฏิบัติการ	 เสนอต่อ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และ

ผู ้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 เพื่อใช้ประกอบ 

การก�าหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม 

และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมิน 

ความสามารถของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย

เพียงใดอีกทางหนึ่งด้วย

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Risk)

	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คือ	 ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุน 

การด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการธุรกรรมประเภทต่าง	 ๆ	 ของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล	การจัดการข้อมูล	

และภัยคุกคามทางไซเบอร์	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยง

ด้านอื่น	ๆ	สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน	เช่น	

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 และความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัติการ	เป็นต้น

	 ในปัจจุบันอัตราการใช้บริการธุรกรรมต่าง	 ๆ	 ของลูกค้า 

ผ่านช่องทางดิจิทัล	มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว	จนเป็นส่วนหลัก 

ในการให้บริการ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน	เพื่อให้ 

บริการลูกค้าอย่างมั่นใจและปลอดภัย	 โดยเหตุดังกล่าว	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยในปี	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

ได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญโดยสรุปดังนี้

	 •	 จัดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักการ 

แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ	3	ระดับ	(Three	lines	of	defence)	

แบ่งแยกความรับผิดชอบระหว่างการท�าหน้าที่	 1)	 ปฏิบัติงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2)	 บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	3)	ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 •	 จัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยงด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นไปอย่างรัดกุมและรอบด้าน

	 •	 น�าระบบ	 DLP	 (Data	 Leakage	 Protection)	 ซึ่งเป็น

ระบบส�าหรบัป้องกนัข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัไม่ให้รัว่ไหลมาใช้	เพือ่รกัษา

ความปลอดภยัของข้อมลูของลกูค้าและข้อมลูทีส่�าคญัของบรษิทัฯและ

บริษัทย่อย
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนด

แผนกลยุทธ์	 แผนด�าเนินงาน	 และการน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือ

ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผล 

กระทบต่อรายได้เงินกองทุนหรือการด�ารงอยู่ของบริษัทฯและบริษัท

ย่อย	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

จัดให้มีการท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับช่วงเวลา	 3	 ปีข้างหน้า	 และจัดให้

มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 หรือเมื่อมีเหตุการณ์

ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ	 โดย 

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 เปรียบเทียบกับแผนงานประจ�าปีที่ก�าหนดเป้าหมายไว้อย่าง

สม�่าเสมอ

7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 (Reputation	 Risk)	 หมายถึง	 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน	 ได้แก่	 ลูกค้า	 (Customers)	 

คู่ค้า	(Strategic	or	alliance	partners)	นักลงทุน	(Investor)	และ 

ผู้ก�ากับดูแล	 (Regulators)	 รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาด 

ความเชื่อมั่นในบริษัทฯและบริษทัย่อย	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้

และ/หรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต	 ซึ่งความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการไม่ด�าเนินงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 หรือการ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบของทางการ	 รวมทั้งเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ค�านงึถงึความส�าคญัของความเสีย่ง

ด้านชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง	 และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

การก�ากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการตาม	Pillar	II	ของ	ธปท.	จึงได้

ก�าหนดให้มนีโยบายบรหิารความเสีย่งด้านชือ่เสยีงขึน้	ซึง่ประกอบด้วย 

กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 (Reputation	 Risk	 

Framework)	 และกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	 

ซึ่งประกอบด้วย	 การประเมินและการวัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 

ทีแ่บ่งเป็น	5	ระดบัตามผลกระทบและโอกาสเกดิเหตกุารณ์ความเสีย่ง	

การป้องกันความเสี่ยงด้านชื่อเสียงโดยการสร้างความตระหนักใน

ความส�าคญัของความเสีย่งด้านชือ่เสยีงและก�าหนดมาตรการป้องกนั

ความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	(Reputation	Risk	Event)	

การติดตามและรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

อย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงในกรณีความเสี่ยง 

อยู่ในระดับสูงและสูงมาก	 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนด 

ให้มีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าว	

8. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ

	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 หมายความว่า	 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 

ข้อบังคับ	 มาตรฐาน	 และแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่าง	 ๆ	 

ของบรษิทัฯ	ซึง่อาจท�าให้เกดิความเสยีหายทางการเงนิเป็นจ�านวนสงู 

ความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ	หรอืการถกูทางการเข้าแทรกแซง	

ซึ่งการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ  

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

หน่วยงานอื่น	 ๆ	 แต่ละครั้งอาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับของ

ธนาคารธนชาต	ทีข่ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาต 

ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯและบรษิทัในกลุม่ธนชาต 

ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบและข้อบงัคบัของทางการและองค์กรต่าง	ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง	จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ	ตลอดจนให้ค�าปรึกษา	

เผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน	 และสนับสนุนผู้บริหาร

ระดับสูงให้สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ	และไมซ่�า้ซ้อนกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	

รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะ	 เช่น	 การป้องกันการฟอกเงิน	 

การประสานงานกับผู้ก�ากับดูแล	 หรือหน่วยงานทางการ	 เป็นต้น	 

โดยมีการรายงานคู ่ขนานต่อผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 และ 

ธนาคารธนชาต	 กับคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

	 การประเมินความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 

หน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัจะท�าการประเมนิความเสีย่ง 

ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยพิจารณา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ซึ่งครอบคลุมถึงทิศทางการก�ากับดูแลของทางการ	ผลการตรวจสอบ 

ของทางการ	 นโยบายธุรกิจ	 ข้อหารือ	 ข้อร้องเรียน	 การควบคุม

ภายใน	และระบบงานภายในที่รองรับในเรื่องที่พิจารณานั้น	ๆ	โดยมี

การก�าหนดน�้าหนัก	 ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ตามแนวทาง	Risk	Based	Approach	(RBA)	

เพือ่ใช้ในการสุม่สอบทานการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎเกณฑ์	(Control	

and	Monitor)	และตดิตามข้อบกพร่องทีต่รวจพบพร้อมเสนอแนวทาง

การปรับปรุง
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 และคณะกรรมการ

บริหารทรัพย์สินรอการขาย	 ตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	 และครอบคลุมถึงการปฏิบัติงาน 

ของบริษัทฯ	ในทุกด้าน	รวมทั้งมีการก�ากับและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	โดยมีโครงสร้างการจัดการ	ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ	 *	นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

					 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	เป็นผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.1 5-

คณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ ส�านักตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ส�านักเลขานุการองค์กร

ฝ่ายปรับปรุง

โครงสร้างหนี้

ส่วนบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่*

2

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

3
ผู้อ�านวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

4

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน

Risk

Management

Special 

Project

5
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงกรรมการคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	รวมถงึเปลีย่นแปลงชือ่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นคณะกรรมการก�ากบัความเสีย่ง	มผีลตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2562	

โดยมีโครงสร้างการจัดการ	ดังนี้

หมายเหตุ	 	 								เป็นผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.1 6-

คณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ ส�านักตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ฝ่ายปรับปรุง

โครงสร้างหนี้

ส่วนบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�านักเลขานุการองค์กร

1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

2
ผู้อ�านวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน

Risk

Management

Special 

Project
ฝ่ายบัญชี

45

3

ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

6

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	 โดยก�าหนดประชุมเดือนละ	 1	 ครั้ง	 

และอาจมกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น	ทัง้นี	้ประธานกรรมการบรษิทัฯ	จะเป็นผูเ้หน็ชอบวาระการประชมุ	โดยการน�าเสนอของกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ทีม่กีารก�าหนดวาระล่วงหน้าไว้อย่างชดัเจน	ประกอบด้วย	วาระเพือ่ทราบ	วาระเพือ่พจิารณา	วาระเพือ่อนมุตั	ิวาระพจิารณารบัทราบ

รายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย	วาระการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพิจารณาเป็นประจ�าทุกเดือน	 เลขานุการคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ	จะเป็นผูจ้ดัท�าหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุและรวบรวมเอกสารประกอบทีเ่กีย่วข้อง	ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุในระยะเวลา 

ที่เหมาะสม	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	 3	 ชั่วโมง	 

ซึ่งในปี	2561	ที่ผ่านมา	มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง
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	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมต	ิ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน 

ได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	 และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรโดยแยกเป็นรายบุคคล	จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีโครงสร้างเป็นไปตามประกาศ	 ธปท.	 ที่	 สนส.	 10/2561	 เรื่อง	 ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่	 

22	พฤษภาคม	2561	ประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	12/2561	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	ลงวนัที	่22	พฤษภาคม	

2561	 และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	 39/2559	 เรื่อง	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	 ลงวันที่	 

30	กันยายน	2559	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯ	มีกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน	9	คน	เป็นกรรมการอิสระ	3	คน	คิดเป็น	1	ใน	3	

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	คน	รวมมีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	คิดเป็นร้อยละ	66.67

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ตำาแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการ

สรรหา กำาหนด

ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

(ทั้งหมด 

7 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

16 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2561

	 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	 11	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร		 12	 -	 -	 12	 12

	 	 	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	 12	 16	 7	 -	 -

	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(กรรมการอิสระ)	 	 	 	

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

	 	 	 	 และกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

	 5.	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 กรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอสิระ)	 2	 1	 -	 -	 -

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

	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	 7.	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	 7	 -	 -	 -	 5

	 8.	 นางสาวสุวรรณภา	 รองประธานกรรมการบริหาร		 11	 -	 -	 12	 10

	 	 สุวรรณประทีป		 และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 9.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง		 11	 -	 -	 12	 5

	 	 	 	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

หมายเหตุ	 1)	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ	 ได้แก่	 1)	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	 2)	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 3)	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 

	 	 กรรมการ	2	ใน	3	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 2)	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 แทนนายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

	 	 ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561

	 3)	 นายปริญญา	หอมเอนก	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2561	แทนนายสมเกียรติ	ศุขเทวา	 

	 	 ที่พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มิถุนายน	2561

	 4)	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

 

ผู้บริหารบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯ	 มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 ซึ่งรวมผู้จัดการ 

ฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ดังนี้

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 3.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายการเงิน

	 4.	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจ

	 5.	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี

	 โดยตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	

ซึ่งรวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	ดังนี้

 

	 1.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายการเงิน	

	 3.	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจ

	 4.	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี

	 5.	 นางสาวดาราวรรณ			บุญน�าเสถียร	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้	สายงานธุรกิจ

	 6.	 นางสาวรมณีย์	 เจนพินิจ	 ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ

เลขานุการบริษัท

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

ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสม	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2552	และมอบหมายให้ส�านักเลขานุการองค์กร

เป็นหน่วยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมี

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

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

ความระมัดระวัง	และความซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัทฯ	มติคณะกรรมการ	ตลอดจน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	หน้าที่ตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ	มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	มีดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 1.	 รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง	ๆ	ของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

	 	 และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ	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 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 จดัท�าและเกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร	พร้อมทัง้ส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีให้ประธานกรรมการ 

	 	 บริษัทฯ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

	 8.	 ดูแลใหม้ีการเปดิเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหนว่ยงานที่ก�ากบับรษิทัฯ	ตามระเบียบและข้อก�าหนดของ 

	 	 หน่วยงานทางการ

	 9.	 จดัให้มหีลกัสตูรฝึกอบรม	สมัมนาต่าง	ๆ 	เพือ่เพิม่พนูความรู	้และพฒันากรรมการให้มทีกัษะและประสบการณ์ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์ 

	 	 ต่อการท�าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

	 10.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

	 11.	 อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย	การบัญชี	หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 12.	 ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
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รายงานประจำาปี 2561

ผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

	 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ	 คือ	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 

สายการเงิน	 และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ	 คือ	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 

ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี

	 ทั้งนี้	 ข้อมูลประวัติกรรมการ	 ผู ้บริหาร	 เลขานุการบริษัทฯ	 ผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	 

และผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัชขีองบรษิทัฯ	 ปรากฏตามหวัข้อ	 “คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู”	

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	39,673,520.14	บาท	โดยลักษณะของ

ค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการที่จ่ายจากผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2560	

สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,360,000.00		 620,000.00	 5,126,570.67	 7,106,570.67

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 680,000.00		 340,000.00	 2,563,285.35	 3,583,285.35

	 3.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 680,000.00		 340,000.00	 2,563,285.35	 3,583,285.35

	 4.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 680,000.00	 310,000.00	 2,563,285.35	 3,553,285.35

	 5.	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 76,000.00		 60,000.00	 -	 136,000.00

	 6.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 680,000.00	 340,000.00	 2,563,285.35	 3,583,285.35

	 7.	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 490,000.00		 210,000.00	 -	 700,000.00

	 8.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 680,000.00	 310,000.00	 2,563,285.35	 3,553,285.35

	 9.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 680,000.00	 315,000.00		 2,563,285.35	 3,558,285.35

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2561    

	 1.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 282,000.00		 130,000.00	 2,563,285.35	 2,975,285.35

	 2.	 นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 190,000.00		 100,000.00	 2,563,285.35	 2,853,285.35

  รวม	 	 6,478,000.00	 3,075,000.00	 25,632,853.47	 35,185,853.47

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้

บ�าเหน็จกรรมการ รวม

หมายเหตุ	 1)	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 แทนนายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

	 	 ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561

	 2)	 นายปริญญา	หอมเอนก	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2561	แทนนายสมเกียรติ	ศุขเทวา	 

	 	 ที่พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มิถุนายน	2561

	 3)	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2561	อนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	โดยให้มีผลตั้งแต่ 

	 	 วันที่	1	พฤษภาคม	2561	ดังนี้

	 	 -	 ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ	120,000	บาทต่อเดือน	กรรมการ	60,000	บาทต่อเดือน

	 	 -	 ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	60,000	บาทต่อครั้ง	กรรมการ	30,000	บาทต่อครั้ง
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้้

	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 720,000.00	 480,000.00	 1,200,000.00

	 2.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 480,000.00	 280,000.00	 760,000.00

	 3.	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 50,666.67	 20,000.00	 70,666.67	

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2561   

	 	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 214,666.67	 140,000.00	 354,666.67

 

  รวม	 	 1,465,333.34	 920,000.00	 2,385,333.34

	 1.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์*	 -	 -	 -

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป*	 -	 -	 -

	 3.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ*	 -	 -	 -

	 4.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 240,000.00	 240,000.00	 480,000.00

	 5.	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 140,000.00	 100,000.00	 240,000.00

	 6.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์*	 -	 -	 -

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2561   

	 	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 107,333.33	 100,000.00	 207,333.33

  

  รวม	 	 487,333.33	 440,000.00	 927,333.33

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 360,000.00	 140,000.00	 500,000.00

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 240,000.00	 105,000.00	 345,000.00

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 240,000.00	 90,000.00	 330,000.00

  รวม	 	 840,000.00	 335,000.00	 1,175,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

รวม

รวม

รวม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

หมายเหตุ	 1)	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มิถุนายน	2561

	 2)	 นายปริญญา	หอมเอนก	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2561

หมายเหตุ	 1)	 *	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

	 2)	 นายธีรนันท์	ศรีหงส์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2561

	 3)	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มิถุนายน	2561

	 4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2561

	 5.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ	คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร

	 7.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	ซึ่งรวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	

รวมจ�านวน	5	คน	โดยได้รบัค่าตอบแทนในลกัษณะของเงนิเดอืน	และเงนิช่วยเหลอืพเิศษตามผลการปฏบิตังิาน	เงนิสมทบประกนัสงัคม	ทีบ่รษิทัฯ	

จ่ายแก่ผู้จัดการและผู้บริหารรวม	5	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	57,823,515.00	บาท

ค่าตอบแทนอื่น 

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร	โดยบริษัทฯ	ได้สมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ	3	หรือ	5 

หรือ	 7	 หรือ	 10	 ของเงินเดือน	 ตามอายุงานของผู้บริหาร	 โดยในปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 

จ�านวน	5	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,961,256.00	บาท

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 

	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 122	 ล้านบาท	 ซึ่งผลตอบแทน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 เงินโบนัส	 

เงินประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น
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ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ากับความเสีี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง

และอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการจัดการ

ส�านกัประธานกรรมการบรหิารและ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคาร    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ทรัพยากรบุคคลกลาง

กลยุทธ์การเงิน

ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อย

หมายเหตุ	 													คือผู้บริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.1 10-

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

บริหารหนี้

Non-Branch Channels ปฏิบัติการกลาง

ตรวจสอบ

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

บริหารความเสี่ยง

3

เครือข่ายลูกค้ารายย่อย

และธุรกิจขนาดเล็ก

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัล

7

บัญชี

9

8

Wholesale Banking

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

4

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2

วางแผน

และวิเคราะห์ผลทางการเงิน

10

Customer Experience and Distribution

 Strategy

ตลาดการเงินและบริหารการเงิน

5 6

คณะกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ากับความเสีี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีี่ยง

คณะกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง

และอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

คณะกรรมการจัดการ

ส�านกัประธานกรรมการบรหิาร

และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการธนาคาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1

Wealth Product 

Development

Enterprise Digital

บริหารหนี้

หมายเหตุ	 													คือผู้บริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.1 10-

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน
ปฏิบัติการกลาง

ตรวจสอบ

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

บริหารความเสี่ยง

3

เครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย

ตลาดการเงิน

และบริหารการเงิน

6

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัล

7

บัญชี

9

กลยุทธ์การเงิน

8

งานขายและเครือข่ายธุรกิจ

สินเชื่อรถยนต์

กลยุทธ์การบริหารตัวแทนจ�าหน่าย

และสินเชื่อธุรกิจรถยนต์

บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

สินเชื่อรถยนต์

แผนงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

บรกิารลกูค้าและสนบัสนนุการตลาด

สนิเชือ่ธรุกจิรถยนต์

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

4

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2

วางแผนและวิเคราะห์ผล

ทางการเงิน

10

Customer Experience 

and Distribution Strategy

ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

5

Wholesale Banking

ทรัพยากรบุคคลกลาง

ธุรกิจลูกค้าขนาดกลาง

และขนาดย่อม
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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�าเนินกิจการอยู่	 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.	 นายอเล็กซานเดอร์	 ไคว	เล็พ	ชอย	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 กรรมการ	 ✓ - -

	 11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 ✓ - -

	 12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 กรรมการ	 ✓ - -

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร

หมายเหตุ	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารธนชาต	ได้แก่	1)	นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	2)	นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	3)	นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	 

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

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจำาปี 2561

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.	 นายอเล็กซานเดอร์	 ไคว	เล็พ	ชอย	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 กรรมการ	 ✓ - -

	 11.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ	 กรรมการ	 ✓ - -

	 12.	 นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด	 กรรมการ	 ✓ - -

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562

	 	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 ✓ - -

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร

หมายเหตุ	 1)	 กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนธนาคารธนชาต	ได้แก่	1)	นายศภุเดช	พนูพพิฒัน์	2)	นางสาวสวุรรณภา	สวุรรณประทปี	3)	นายประพนัธ์	อนพุงษ์องอาจ 

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

	 2)	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	ลาออกจากเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3)	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

โดยตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	ธนาคารธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	มีรายละเอียดดังนี้

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี	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	ซึ่งในปี	 2561	ที่ผ่านมา	 

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	12	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมต	ิ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	 และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็น

ของกรรมการธนาคารธนชาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต	 พร้อมให้

คณะกรรมการธนาคารธนชาตและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 12	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 12	 32	 -	 -	 -

	 3.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 12	 -	 12	 -	 -

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 12	 -	 -	 11	 -

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

	 6.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 12	 -	 12	 11	 -

	 7.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 8	 -	 -	 8	 -

	 8.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 10	 -	 -	 -	 -

	 9.	 อเล็กซานเดอร์		 ไคว	เล็พ	ชอย	 11	 -	 -	 -	 -

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 11	 30	 -	 -	 -

	 11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 12	 31	 -	 -	 11

	 12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 10	 29	 -	 -	 9

คณะกรรมการ

ธนาคารธนชาต

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

33 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

11 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

12 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2561

ผู้บริหารธนาคารธนชาต

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 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.	 นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล	  

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย

	 	 และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

	 6.	 นายเซียด	เอิล-โฮส	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารความเสี่ยง

	 7.	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 8.	 ดร.สุทัต	จิตมั่นคงสุข	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

	 9.	 นายวิจักษณ์	ศิริแสร์	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานตลาดการเงิน

	 	 และบริหารการเงิน

	 10.	 นางสสิมา	ทวีสกุลชัย	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต

	 11.	 นายริคกี้	จอน	ยากาโบวิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการกลาง

	 12.	 นางสาวกนกศรี	โรจน์เมธา	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่าย	T-Wealth	Management

	 13.	 นางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง

	 14.	 นายเกรียงไกร	ภูริวิทย์วัฒนา	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ส�านักประธานกรรมการบริหาร	

	 	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 15.	 นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงาน	Non-Branch	Channels

	 16.	 นายทรงวุฒิ	เชาวลิต	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

	 17.	 นายป้อมเพชร	รสานนท์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานขายและ

	 	 เครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 18.	 นายวิสูจน์	ตั้งอดุลย์รัตน์	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 ฝ่าย	Client	Relationship	Management	(Real	Estate)	 

	 	 และท�าหน้าที่รักษาการ	Head	of	Wholesale	Banking

	 19.	 นายยวดฤทธิ์	เธียรตระวัน	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
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	 20.	 นางธีรนุช	ขุมทรัพย์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

	 21.	 นายธีรชาติ	จิรจรัสพร	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์

	 22.	 นายทวีศักดิ์	ทรงสิทธิโชค	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

	 23.	 นายสมาร์ท	แสนสุข	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายวาณิชธนกิจ

	 24.	 นายพอล	อลัน	ดิวูล์ฟ	

	 	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงาน	Customer	Experience	 

	 	 and	Distribution	Strategy

	 25.	 นางภิตติมาศ	สงวนสุข	 	

	 	 Chief	Financial	Officer	(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)	

	 	 สายงานกลยุทธ์การเงิน

	 26.	 นางสาวธนวรรณ	ฑีฆาอุตมากร	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานตรวจสอบ

	 27.	 นายแซมมวล	แอนโทนี	โดโทร	 	

	 	 Chief	Technology	Officer	(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)		

	 	 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 28.	 นายกิตติชัย	สิงหะ	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ

	 29.	 นายยุทธยง	ศุทธรัตน์	

	 	 Head	of	Commercial	Banking	(ผู้อ�านวยการอาวุโส)	

	 	 สายงานธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

	 30.	 นายกฤตพล	นนทแก้ว	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานบริหารสินทรัพย์

	 31.	 นายสุวิทย์	เอื้อปิยะชาติ	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี

	 32.	 นายจรัสชัย	บวรธรรมรัตน์	

	 	 ผู้อ�านวยการ	วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ	

	 	 ท�าหน้าที่รักษาการ	ผู้อ�านวยการอาวุโส	

	 	 ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

หมายเหตุ	 1)	 ผูบ้รหิารล�าดบัที	่3	-	9,	25	และ	31	-	32	เป็นผูบ้รหิารในต�าแหน่ง 

	 	 ผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร	4	รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑ์ 

	 	 ของ	ก.ล.ต.

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

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

	 3)	 ในระหว่างปี	2561	มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

3.1	 นายปิยะพงศ์	อาจมังกร	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงาน

บริหารการลงทุน	เกษียณอายุการท�างาน	มีผลตั้งแต่วันที่

	 1	มกราคม	2561

3.2	 นางสาวกนกศรี	 โรจน์เมธา	 เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่

ความรับผิดชอบ	 จากเดิม	 ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ 

ฝ่ายเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก	 ภาค	 3 

(ภาคเหนือ)	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่าย	Director	

of	Investment	Academy	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	

2561	 และเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	

จากเดิม	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ฝ่าย	 Director	 of	 

Investment	 Academy	 เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 

ฝ่าย	 T-Wealth	 Management	 มีผลตั้งแต่วันที่	 1	

เมษายน	2561

3.3	 นายลลติ	โดแดมป์	กาเมจ์	ธรรมเสร	ีเปลีย่นแปลงขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบ	จากเดิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 สายงานบริหารเงินและตลาดทุน	 เป็น	 ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ	 ฝ่ายบริหารเงินและตลาดทุน	 มีผลตั้งแต่วันที่	

1	 มีนาคม	 2561	 และสิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน

ในธนาคารธนชาต	ตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงค์	 

มีผลตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2561

3.4	 นายวิจักษณ์	 ศิริแสร์	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานบริหารเงินและตลาดทุน	 

มีผลตั้งแต่วันที่	 1	 มีนาคม	 2561	 และเปลี่ยนแปลงชื่อ 

สายงานเป็น	 สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน	 

มีผลตั้งแต่วันที่	16	สิงหาคม	2561

3.5	 นายสนอง	คุ้มนุช	รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานธุรกิจ

ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก	 เกษียณอายุ 

การท�างาน	ก่อนครบก�าหนดเกษียณอายุ	มีผลตั้งแต่วันที่	

1	พฤษภาคม	2561

3.6	 นายอนุวัติร์	 เหลืองทวีกุล	 เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบโดยมาด�ารงต�าแหน่งแทนผู ้บริหาร

ที่ เกษียณอายุ 	 จากเดิม	 รองกรรมการผู ้ จัดการ	 

สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก	 

เป็น	รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก	มีผลตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	

2561

3.7	 นายทรงวุฒิ	 เชาวลิต	 เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ	 จากเดิม	 ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ	 

ฝ่ายเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก	 ภาค	 1	

(กรงุเทพ	1)	เป็น	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานเครอืข่าย 

ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

1	พฤษภาคม	2561

3.8	 นายเปรมศกัดิ	์จติรประภาภรณ์	ผูอ้�านวยการ	ฝ่ายวางแผน

และวิเคราะห์ผลทางการเงิน	 ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่	 

21	พฤษภาคม	2561

3.9	 นางภิตติมาศ	 สงวนสุข	 ได้รับการเลื่อนระดับ	 จากเดิม	

Chief	 Financial	 Officer	 (ผู้อ�านวยการอาวุโส)	 เป็น	

Chief	 Financial	 Officer	 (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)	 

สายงานกลยุทธ์การเงิน	 มีผลตั้งแต่วันที่	 16	 มิถุนายน	

2561

3.10	 นางสาวธนวรรณ	 ฑีฆาอุตมากร	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารง

ต�าแหน่ง	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สายงานตรวจสอบ	 

มีผลตั้งแต่	วันที่	19	มิถุนายน	2561

3.11	 นางสาวพชัร	ีลกีจิวฒันะ	ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายสอบทาน 

สินเชื่อ	สิ้นสุดหน้าที่รักษาการในต�าแหน่ง	Chief	Auditor	

สายงานตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	19	มิถุนายน	2561
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3.12	 ดร.สุทัต	จิตมั่นคงสุข	เปลี่ยนแปลงชื่อต�าแหน่ง	จากเดิม 

Chief	 Digital	 Officer	 (รองกรรมการผู้จัดการ)	 เป็น	 

รองกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และดิจิทัล	มีผลตั้งแต่วันที่	16	กรกฎาคม	2561

3.13	 นายสุวิทย์	 เอื้อปิยะชาติ	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้อ� านวยการอาวุ โส	 ฝ ่ายบัญชี 	 มีผลตั้ งแต ่วันที่	 

23	กรกฎาคม	2561

3.14	 นายแซมมวล	 แอนโทนี	 โดโทร	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารง

ต�าแหน่ง	Chief	Technology	Officer	 (ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ)	 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

26	กรกฎาคม	2561

3.15	 นายจรัสชัย	 บวรธรรมรัตน์	 ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่

รกัษาการ	ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายวางแผนและวเิคราะห์

ผลทางการเงนิ	อกีต�าแหน่ง	มผีลตัง้แต่วนัที่	17	กนัยายน	

2561

3.16	 นายวฒุชิยั	สรุะรตัน์ชยั	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงาน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต	 เกษียณอายุการท�างานก่อน

ครบก�าหนดเกษยีณอายุ	มีผลตั้งแต่วนัที่	1	ตุลาคม	2561

3.17	 นางสสิมา	 ทวีสกุลชัย	 เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ	 จากเดิม	 ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ	 

สายงานบริหารสินทรัพย์	 เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

1	ตุลาคม	2561

3.18	 นายกฤตพล	 นนทแก้ว	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานบริหารสินทรัพย์	มีผลตั้งแต่

วันที่	1	ตุลาคม	2561

3.19	 นางสาววศิาลศร	ีนโิลดม	รองกรรมการผูจ้ดัการ	กลุม่งาน

ธุรกิจ	Wholesale	Banking	เกษียณอายุการท�างานก่อน

ครบก�าหนด	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2561

3.20	 นายกิตติชัย	 สิงหะ	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สายงานก�ากับกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับ	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2561

3.21	 นายวิสูจน์	 ตั้งอดุลย์รัตน์	 ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการ	 

ฝ่าย	 Client	 Relationship	 Management	 (Real	 

Estate)	ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่รักษาการ	Head	of	

Wholesale	Banking	 อีกต�าแหน่งหนึ่ง	 มีผลตั้งแต่วันที่	

1	พฤศจิกายน	2561

ทัง้นี	้ข้อมลูประวตักิรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารธนชาต	ปรากฏตามหวัข้อ	“คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู”	ในรายงานประจ�าปี 

ฉบับนี้แล้ว	

โดยตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2562	 ธนาคารธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	

โดยรวมถึงผู้มีอ�านาจในการจัดการตามมาตรา	4	และมาตรา	25	ของ	พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ดังนี้

	1.	 นายสมเจตน์	 หมู ่ศิริเลิศ	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	 (กรรมการที่เป็นผู ้บริหาร)	 และครบวาระในการด�ารงต�าแหน่ง	 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	2.	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีผลตั้งแต่วันที่	 

1	มกราคม	2562

	3.	 นายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	จากเดิม	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	เป็น	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	4.	 นายป้อมเพชร	 รสานนท์	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 รองกรรมการผู้จัดการ	 กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

1	มกราคม	2562

	5.	 นายสรุศกัย์	อาปตาคม	ได้รบัการแต่งตัง้ด�ารงต�าแหน่ง	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานขายและเครอืข่ายกลุม่ธรุกจิสนิเชือ่รถยนต์	

มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	6.	 นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	จากเดิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	

Non-Branch	Channels	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	7.	 นายทรงวฒุ	ิเชาวลติ	เปลีย่นแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	จากเดมิ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานเครอืข่าย 

ลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานเครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	8.	 นางธีรนุช	ขุมทรัพย์	เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	จากเดิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Wealth	Product	Development	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	9.	 นายธีรชาติ	 จิรจรัสพร	 เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ	 จากเดิม	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สายงานบริหารผลิตภัณฑ์และ 

การตลาดสินเชื่อรถยนต์	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Enterprise	Digital	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

10.	นางสาวกนกศรี	 โรจน์เมธา	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ฝ่าย	 T-Wealth	 Management	 เกษียณอายุการท�างาน	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

1	มกราคม	2562

11.	นางสสิมา	 ทวีสกุลชัย	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต	 เกษียณอายุการท�างาน	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

1	กุมภาพันธ์	2562
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เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต)

	ธนาคารธนชาตมอบหมายให้ส�านักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ดูแลงานเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารธนชาต	และเพื่อให้การบริหารงานของธนาคารธนชาตเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	 3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	42,136,600.00	บาท	โดยลักษณะของค่าตอบแทน 

ที่จ่ายอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการ	(จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2560)	สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,560,00.00	 720,000.00	 3,647,168.62	 5,927,168.62

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 780,000.00	 360,000.00	 1,823,584.32	 2,963,584.32

	 3.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 780,000.00	 360,000.00	 1,353,948.90	 2,493,948.90

	 4.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 780,000.00	 360,000.00	 1,823,584.32	 2,963,584.32

	 5.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 780,000.00	 360,000.00	 1,823,584.32	 2,963,584.32

	 6.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 780,000.00	 360,000.00	 1,353,948.90	 2,493,948.90

	 7.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 780,000.00	 240,000.00	 1,823,584.32	 2,843,584.32

	 8.	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 780,000.00	 300,000.00	 1,823,584.32	 2,903,584.32

	 9.	 นายอเล็กซานเดอร์	 ไคว	เล็พ	ชอย	 780,000.00	 330,000.00	 -	 1,110,000.00

	 10.	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 780,000.00	 330,000.00	 1,823,584.32	 2,933,584.32

	 11.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 780,000.00	 360,000.00	 1,823,584.32	 2,963,584.32

	 12.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด	 780,000.00	 300,000.00	 744,422.09	 1,824,422.09

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2560    

	 1.	 นายเกียรติศักดิ์	 มี้เจริญ	 -	 -	 469,635.41	 469,635.41

	 2.	 นายสถาพร	 ชินะจิตร	 -	 -	 469,635.41	 469,635.41

	 3.	 นายปีเตอร์	 คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	 -	 -	 1,079,162.23	 1,079,162.23

	 4.	 นายอดิล		 อาซิส	ชอดรี้	 -	 -	 1,818,588.20	 1,818,588.20

  รวม	 	 10,140,000.00	 4,380,000.00	 23,701,600.00	 38,221,600.00

ค่าตอบแทนรายเดือน รวมค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

บ�าเหน็จกรรมการ

 

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหตุ	 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	2560

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

	 	 	 -	 นายเกียรติศักดิ์	มี้เจริญ	และนายสถาพร	ชินะจิตร	พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 	 -	 ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	และนางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	ได้รับอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

	 	 •	 นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด	เบสซี่	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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	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 1.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 720,000.00	 360,000.00	 1,080,000.00

	 2.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 480,000.00	 240,000.00	 720,000.00

	 3.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 480,000.00	 240,000.00	 720,000.00

  รวม	 	 1,680,000.00	 840,000.00	 2,520,000.00

	 1.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 324,000.00	 297,000.00	 621,000.00

	 2.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 216,000.00	 144,000.00	 360,000.00

	 3.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 216,000.00	 198,000.00	 414,000.00

  รวม	 	 756,000.00	 639,000.00	 1,395,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

รวม

	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2561	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 4.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 5.	 ในปี	2561	ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน	เงนิช่วยเหลอื	เงนิสมทบประกนัสงัคม	ฯลฯ 

ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารตามเกณฑ์ทางการ	เป็นดังนี้

	 	 -	 เกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	12	คน	(โดยนบัรวมผูบ้รหิารทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่างปี	2	คน)	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	135,260,323.00	บาท 

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

	 	 	 จ�านวน	35	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	2	คน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	297,196,094.00	บาท

ค่าตอบแทนอื่น

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อย่างใด

 

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร	 โดยธนาคารธนชาตได้สมทบในอัตราร้อยละ	 3	หรือ	 5	 หรือ	 7	 หรือ	

10	ของเงินเดือน	ตามอายุงานของผู้บริหาร	โดยในปี	2561	ธนาคารธนชาตได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	ตามเกณฑ์

ทางการ	เป็นดังนี้

	 	 -	 กรรมการบริหารและผู้บริหาร	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	12	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	2	คน)	 

	 	 	 เป็นจ�านวนเงิน	3,934,597.00	บาท

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

	 	 	 ของ	ธปท.	)	จ�านวน	35	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	2	คน)	เป็นจ�านวนเงิน	10,829,361.00	บาท
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การกำากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี คู ่มือจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (“นโยบายฯ”)	 และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ	 รวมถึงกรรมการ	 

ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากรมาตั้งแต่ปี	 2546	พร้อมทั้งก�าหนด

ให้บริษัทในกลุ่มธนชาตน�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมและเพียงพอกับแต่ละกิจการ	 โดยยึดมั่นในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 

และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

โดยในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ทบทวนนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	โดยได้น�าหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies	2017:	CG	Code)	ของ	ก.ล.ต.	

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	ที่	ธปท.	ประกาศก�าหนด	จรรยาบรรณของ

ธนาคารพาณิชย์	(Banking	Industry	Code	of	Conduct	2016)	ที่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย	และหลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies:	CGR)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)	มาปรับใช้	

 

	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยนโยบายฯ	 รวมทั้งคู่มือจรรยาบรรณไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.thanachart.co.th)	 และในระบบอินทราเน็ต 

ของกลุม่ธนชาต	เพือ่เป็นการสือ่สารให้บคุลากรทกุระดบัของกลุม่ธนชาตสามารถเข้าไปศกึษารายละเอยีดได้อย่างทัว่ถงึ	โดยมจีดุมุง่หมายส�าคญั 

ในการสือ่ความไปยงัพนกังานกลุม่ธนชาต	ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ว่าจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 

โดยทั่วถึง	และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	และกลุ่มธนชาต

 

	 ในปี	2561	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

1.	 ปรับปรุงนโยบายฯ	 และคู่มือจรรยาบรรณ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาน�าหลักการตามนโยบายฯ	 เดิมมาเรียบเรียงใหม่

ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	

Listed	Companies	2017:	CG	Code)	ของ	ก.ล.ต.	พร้อมทั้งน�าแนวปฏิบัติมาปรับใช้	(Apply)	ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	หากแนวปฏิบัติใดที่ยังไม่ได้น�ามาปรับใช้	ได้มีการอธิบาย	(Explain)	เหตุผลและบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการพิจารณาทบทวน		

2.	 ก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตปรบัปรงุนโยบายฯ	และคูม่อืจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัโดยน�าไปพจิารณาให้เหมาะสม

กับการด�าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท

3.			บรษิทัฯ	ได้รบัผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	

Listed	Companies:	CGR)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในระดับ	5	ดาว			

4.	 จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณให้พนักงานใหม่ทุกระดับ

5.	 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต	ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณ	และลงนาม

ไม่กระท�าการใดที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	ต่อกลุ่มธนชาต

6.	 จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต	เพื่อพัฒนา	ทดสอบ	และวัดระดับความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	ปีละ	2	ครั้ง

7.	 พัฒนา	CG	&	Anti-Corruption	E-learning	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	ทันสมัย	เข้าใจง่าย	และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต	

เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

8.	 จดัหลกัสตูรการบรรยายให้กบับรษิทัคูค้่า	บรษิทัตวัแทนทางธรุกจิ	รบัทราบ	“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละคูม่อืจรรยาบรรณ”	

ของกลุ่มธนชาต	เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

9.	 จัดกิจกรรม	“Format	จิต	Delete	อารมณ์”	ในโครงการ

พัฒนาธรรมาภิบาล	(CG	&	Anti-Corruption)	เพื่อการ

พฒันาและสร้างจติส�านกึคณุธรรมจรยิธรรม	ใช้แนวทาง

การพฒันาของจติตปัญญาศกึษา	ให้แก่บคุลากรทกุระดบั	

เพือ่ให้ตระหนกัและรบัผดิชอบต่อหน้าทีภ่ายใต้กรอบของ

จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสังคม

  

	 นอกจากนี้	 กลุ่มธนชาตยังได้สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี	 รวมถึงการเสริมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 

(CG	&	CSR	Project)	ทั้งในเชิงนโยบายและการด�าเนินกิจกรรมใน

หลากหลายรูปแบบให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม�่าเสมอและ

ต่อเนือ่ง	โดยมุง่หมายให้เกดิการเรยีนรูห้ลกัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

ต่าง	 ๆ	 ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 ผ่านสื่อภายในองค์กรหลากหลาย 

ช่องทางภายใต้โครงการ	“ธนชาต	ท�าได้	ธรรมด…ีCG	รเิริม่	เตมิธรรม”	

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบายฯ	 และคู่มือจรรยาบรรณ	 และ 

เพือ่ให้พนกังานสามารถปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของคณุธรรม	จรยิธรรม	

และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี	ด้วยรปูแบบการน�าเสนอทีเ่ข้าถงึง่าย 

ได้แก่	VTR	หนังสั้น	โดยการประสานงานกับส�านักงาน	ป.ป.ช.	และ

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)	ในเรือ่งสือ่ความรูค้วามเข้าใจ

เกีย่วกบัการต่อต้านทจุรติ	และรายการธรรมสวสัดี	อกีทัง้กลุม่ธนชาต 

ยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการจดักจิกรรมโครงการปฏบิตัธิรรม 

ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ	ปรมิณฑล	และภมูภิาค	เพือ่ให้พนกังานมแีนวทาง

ในการบริหารจิตใจตนเองในการท�างานและชีวิตประจ�าวัน	 ส�าหรับ

กิจกรรมเพื่อสังคมนั้น	 กลุ ่มธนชาตได้เป็นที่ปรึกษาและวิทยากร 

เผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จัดกิจกรรม	“สร้างจิตส�านึก...

ปลูกสติ...สร้างความดี”	ให้กับคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก

 

	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ให้เป็นรูปธรรม	 คือ	 การแสดงความมุ่งมั่น ให้ปรากฏต่อบุคลากร

ของกลุ่มธนชาต ภาครัฐ และสาธารณะ	 ในหลักการด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

การต่อต้านคอร์รัปชั่น	เสริมสร้างเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีในปี 2561 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�าหนดนโยบายการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิ 

และความเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชมุ	การลงมต	ิการเสนอวาระ	

การเสนอชื่อบุคคล	 ความครบถ้วนเพียงพอของหนังสือบอกกล่าว 

เชญิประชมุและการเปิดเผยข้อมลู	ตลอดจนสถานทีจ่ดัประชมุ	วนัและ 

เวลาที่จัดประชุมไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมให้เป็นไปตาม

นโยบายดังกล่าว	และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง	 

ทัง้	ก.ล.ต.	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	และสมาคมส่งเสรมิ 

ผู้ลงทุนไทย	 จัดท�าและเปิดเผยเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน

ด�าเนินการ

 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท�าการ

ประเมนิการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ได้ท�าการ

ประเมนิการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และให้คะแนนเตม็ 

100 คะแนน เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2553 - 2561)

	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น	 ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 

วนัที	่25	เมษายน	2561	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

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 ี 	 2561	 ที่แสดง 

	 ก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ 

	 การประชมุ	ซึง่รวมถงึการจ่ายเงนิปันผล	 

	 โดยเผยแพร่เมือ่วนัที	่19	กมุภาพนัธ์	2561

	 •	แจ้งการเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญ 

	 ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดย 

	 เผยแพร่ข่าวเมือ่วนัที	่20	มนีาคม	2561
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เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ

ประชุม	 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 30	 วัน	

โดยเผยแพร่เมื่อวันที่	 23	มีนาคม	2561	

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	้ไดเ้ผยแพร่

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	 เมื่อวันที่	

23	มีนาคม	2561

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์	 ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้น	 ในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน	 

3	วัน	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน

	 บริษัทฯ	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 สามารถ 

เสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการ	 และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นเพิ่มเติม 

เป็นเวลา	 3	 เดือน	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กันยายน	 2560	 ถึงวันที่	 30	

พฤศจิกายน	2560

	 2.	 เสนอค�าถาม	หรือข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	เป็นเวลา	6	เดือน	

ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	ถึงวันที่	30	มีนาคม	2561

	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้แจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

ข่าวของ	 ตลท.	 เมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2560	 โดยข้อมูลที่เปิดเผย 

ในเวบ็ไซต์จดัให้มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่รองรบัการใช้สทิธิ

ของผู้ถือหุ้น	 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 

ขั้นตอน	 ช่องทางการเสนอเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ 

แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

	 บริษัทฯ	 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ตามแบบที่ 

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดประกาศก�าหนดที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 และระบุบาร ์ โค ้ดเพื่อ 

ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไปพร้อมกับหนังสือ 

บอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง

สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้	 และยังได้น�าหนังสือ 

มอบฉนัทะแบบ	ก.	และแบบ	ค.	เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้

ผู้ถือหุ้นทั่วไปและผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์	สามารถมอบฉันทะ

ได้ตามจ�านวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัฯ	ได้เสนอชือ่กรรมการอสิระ	2	ท่าน	และกรรมการทีเ่ป็น

ผู้บริหาร	1	ท่าน	พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

แต่ละท่าน	ไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เพื่อให้

เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 25 เมษายน 2561)

	 บรษิทัฯ	ได้จดัประชมุ	ณ	โรงแรม	ด	ิแอทธนิ	ีโฮเทล	แบงคอ็ก, 

อะ	 ลักซ์ชูรี	 คอลเล็คชั่น	 โฮเทล	 ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ	 เดินทางได้ 

โดยสะดวกทั้งรถยนต์	 รถประจ�าทาง	 รถไฟฟ้าบีทีเอส	 โดยได้จัด 

สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ทั้งสถานที่จัดการประชุม	 เจ้าหน้าที่

ต้อนรับ	 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และระบบบาร์โค้ด 

มาใช้ ในการลงทะเบียนและลงมติ	 ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการ

ท�างาน	 และประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	 พร้อมทั้งจัดพิมพ์ 

บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้การลงทะเบียน 

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว	 รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียน 

ล่วงหน้าก่อนการประชุม	2	ชั่วโมง	โดยบริษัทฯ	ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น

รายย่อย	1	ราย	เป็นอาสาสมคัรในการเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน

เสียงเพื่อความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ 

เกดิการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม 

ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม	 เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยัง 

ไม่ได้ลงมติ	 บริษัทฯ	 ไม่มีการสลับวาระการประชุมหรือเพิ่มวาระ 

การประชุม	 หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม

อย่างกะทันหัน

	 มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,040	ราย

	 กรรมการบริษัทฯ	 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งประธาน 

กรรมการบรษิทัฯ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	

โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

และซกัถามในการประชมุอย่างเตม็ทีพ่ร้อมมกีารบนัทกึข้อซกัถาม	และ

ค�าชี้แจงไว้ ในรายงานการประชุม
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	 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 

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	 ที่เข้าร่วมประชุม	 การชี้แจงขั้นตอนการ 

ลงคะแนน	สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน	และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ให้ทีป่ระชมุทราบ	พร้อมบนัทกึข้อซกัถาม	และชีแ้จงผลการลงคะแนน

ในแต่ละวาระ	 ว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 หรืองดออกเสียง 

เป็นจ�านวนเท่าไร	และข้อมูลอื่นที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน	และได้จัดส่ง

ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	ต่อ	ตลท.	และ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ภายใน	 14	 วัน	 นับจากวันประชุม	 

โดยเปิดเผยเมื่อวันที่	9	พฤษภาคม	2561

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น 

ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธไิด้อย่างเท่าเทยีมกนั	รวมทัง้มกีารเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการและ/หรือ	เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร	

และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 รองรับกรณีที่ 

ผู้ถือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กล่าว 

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 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 

ในบรษิทัต่าง	ๆ 	รายงานการถอืหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

ที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เป็นปัจจัยอ้างอิง	 ของตนเอง	 คู่สมรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เป็นรายไตรมาส	ตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ	

ประธานกรรมการตรวจสอบ	และเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง

	 	 	 •	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เป็นปัจจัยอ้างอิง	 

ต่อ	ก.ล.ต.	ภายใน	3	วนัท�าการ	นบัจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว

	 	 3.	 ห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	ลกูจ้าง	และทีป่รกึษา 

ที่ล่วงรู ้สารสนเทศส�าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 น�ามาใช้ 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น	 โดยก�าหนดไว้ ในประกาศ

และคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาต

	 	 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

	 	 	 •	 ที่ปรึกษาที่ล่วงรู้สารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงินและ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 5.	 กรณีพบมีการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ 

ส่วนตน	 ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดวินัย	 ต้องได้รับการพิจารณาโทษจาก

คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย

 2.2 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 บริษัทฯ	ได้ ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	จึงมีการก�าหนดเป็นนโยบาย	ประกาศ	และระเบยีบ	

เพื่อให้บริษัทฯ	มีการด�าเนินการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ	ได้แก่
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รายงานประจำาปี 2561

	 	 1.	 มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ	จรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ	จรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	

และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์	 มีการก�าหนดหลักการเพื่อไม่ให้ 

กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 พนักงาน	 และผู ้ที่ เกี่ยวข้องมุ ่งแสวงหา 

ผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล

	 	 2.	 มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่มธนชาต	 

มีการก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรมของบริษัทฯ	 การท�าธุรกรรม

ระหว่างกันภายในกลุ่มธนชาต	 และการท�าธุรกรรมของบริษัทใน 

กลุม่ธนชาต	กบั	1)	กรรมการ	หรอืผูม้อี�านาจในการจดัการหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

กับบุคคลดังกล่าว	 2)	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือกิจการที่มีผลประโยชน์

เกี่ยวข้อง	 รวมถึงในนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอกของ

กลุ ่มธนชาต	 มีการก�าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างกันใน 

กลุ่มธนชาต	การใช้บริการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้มีอ�านาจ 

ในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 

ดังกล่าวโดยหลักการ	คือ

	 	 •	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้อจ�ากัดในการท�าธุรกรรม 

กับบุคคลดังกล่าว

	 	 •	 ก�าหนดขัน้ตอนการขอความเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จากหน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัก่อนการน�าเสนอธรุกรรม

ต่อผู้มีอ�านาจอนุมัติ	เว้นแต่กรณีที่เป็นธุรกิจปกติที่มีการก�าหนดไว้

	 	 •	 กรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการ	ทีม่ผีลประโยชน์ 

เกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม	 และไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

	 	 •	 มีการก�าหนดกรอบอ�านาจในการอนุมัติการท�า

ธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะ	 รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการ 

ตามนโยบายการท�าธุรกรรมที่ก�าหนดไว้ได้	หรือกรณีที่อาจเกิดปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรม	 ให้น�าเสนอข้อมูล 

ให้คณะกรรมการบรษิทัของผูท้�าธรุกรรมเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัแิละจดัส่ง 

เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	รับทราบ

	 	 •	 การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ที่

เกี่ยวข้อง	 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�าแหน่งในบรษิทัต่าง	ๆ 	รายงานการถอืหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าทีม่หีลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	เป็นปัจจยัอ้างองิ	ของกรรมการ	

และผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 และผู้บริหารสูงสุด 

ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน	 รวมถึงคู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	 เป็นรายไตรมาส	 เพื่อเป็นข้อมูลในการ

ควบคุมดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และ

เป็นฐานรายชื่อในการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	 7.	 ก� าหนดให ้มีการเป ิดเผยข ้อมูลที่ เกี่ ยวข ้องกับ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัฯ	กบัพนกังาน	รวมถงึคูส่มรส	ญาต	ิและคูค้่า 

หรือคู ่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ 

ที่ทับซ้อน

	 	 8.	 ก�าหนดเป็นความผิดวินัยในกรณีการกระท�าใด	 ๆ	 

ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 กลุ่มธนชาตก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ได้แก่	

ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	 เจ้าหนี้	คู่แข่ง	สังคมและ

สิ่งแวดล้อม	ชุมชนที่บริษัทฯ	ตั้งอยู่	รวมถึงภาครัฐ	ไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษรในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและคูม่อืจรรยาบรรณ	มกีาร

เปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อสื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน

ทกุระดบัยดึถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั	รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวได้รบัการเอาใจใส่

ดูแลอยู่ตลอดเวลา	 มีการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ	

ไม่ละเมิดสิทธิใด	ๆ	ของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

และประกาศทางการที่ก�ากับดูแลกิจการ	 มีการก�าหนดขั้นตอนการ 

ใช้บริการ	การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน	และเปิดเผย

ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ	สรุปได้ดังนี้

 3.1 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

	 	 กลุม่ธนชาตมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิให้มผีลประกอบการทีด่ี 

มกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื	สามารถแข่งขนัได้	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	และ 

นักลงทุน	ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึง 

ความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และโปร่งใส	 ตลอดจนดูแล	 และ

อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ ใช้สิทธิอย่างเต็มที่	

และที่ส�าคัญกลุ่มธนชาตยึดหลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 3.2 พนักงาน

	 	 กลุ่มธนชาตยึดมั่นในการดูแลพนักงานทั้งสวัสดิการด้าน 

ต่าง	ๆ 	ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน	รวมถงึปฏบิตัิ 

ต่อพนักงานอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม	สนับสนุนให้พนักงานได้รับ 

การอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง	 ตลอดจนการแสดงความรู้ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 มีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการประเมนิผลทีช่ดัเจน	โดยประเมนิผลการปฏบิตังิานจากตวัชีว้ดั 

(KPIs)	 สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่มอบหมาย	 และจ่ายผลตอบแทน

อย่างเหมาะสมตามผลงาน	 ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจ 

ในระดับเดียวกัน

 3.3 ลูกค้า

	 	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการ

เงินที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการทางวิชาชีพ 

ที่ดีมีคุณภาพ	 รักษาความลับของลูกค้า	 มีการเรียกเก็บค่าบริการ 

ที่เป็นธรรม	พร้อมน�าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรกิารอย่างครบถ้วน	

และเพียงพอให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ

 3.4 คู่ค้า เจ้าหนี้ 

	 	 ส�าหรับคู่ค้า	 กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติงานในการจัดซื้อ	 จัดจ้างที่ชัดเจน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 โปร่งใส	และตรวจสอบได้	

โดยมีระเบียบอ�านาจอนุมัติเกี่ยวกับการจ้างงาน	การจัดซื้อพัสดุ	และ

การเช่าอย่างละเอียดและรัดกุม	 รวมถึงแนวทางการคัดเลือกคู่ค้า	

โดยก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง 

บริษัทฯ	 กับพนักงาน	 รวมถึงคู่สมรส	 ญาติ	 และคู่ค้าหรือคู่สัญญา 

ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 และไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียเข้ามามี 

ส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ	 จัดจ้าง	 เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส	และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อน	

	 	 ทั้งนี้	 กลุ่มธนชาตยังด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน	โดยเริม่จากการบรหิารผลกระทบ 

ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	 ผ่านการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคารธนชาต 

มีการพัฒนาคู ่ค ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้คู ่ค ้าพัฒนาไปสู ่ 

ความยั่งยืน	 โดยการด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	

และตรวจสอบได้	 มุ ่งหวังให้คู ่ค ้าของกลุ ่มธนชาตมีการพัฒนา 

ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจควบคู ่กับการยกระดับมาตรฐาน 

สิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อม	ๆ	กัน	

	 	 ส�าหรับเจ้าหนี้	 กลุ ่มธนชาตมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	 

และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้าประกัน	 

การบริหารเงินทุน	 และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้โดยปฏิบัติตาม

สัญญาและข้อผูกพันต่าง	 ๆ	 ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ทั้งเรื่อง

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	 การช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย	 เงื่อนไขการ 

ค�้าประกันและเรื่องอื่นใดที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้	 โดยจะรายงานฐานะ

และข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความ 

ถูกต้อง	โปร่งใส	อย่างสม�่าเสมอ	

	 	 ในส ่วนของการบริหารเงินทุนนั้นให ้ความส�าคัญกับ 

ความมั่นคงและแข็งแกร่ง	 และบริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียง 

ในการช�าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลา	 มีการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ถูกต้อง	 อย่างครบถ้วนเพียงพอ	 ในระยะเวลาอันควรโดยเปิดเผย

ผ่านช่องทางที่ก�าหนด	 ภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหนี้สามารถ

ตรวจสอบได้	

	 	 นอกจากนี้	 ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ได้ ให้ไว้ต่อคู่ค้า	เจ้าหนี้	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	โดยอยู่ภายใต้ 

เงื่อนไข	 ข้อตกลงร่วมกัน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดทาง

กฎหมาย	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันในระยะยาว	 ดังที่ 

ได้เปิดเผยไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	หัวข้อความรับผิดชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
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รายงานประจำาปี 2561

 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	 เพื่อให้ 

สามารถรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า	 บุคคล

ภายนอก	 และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อน�า

ความคดิเหน็ด้านต่าง	ๆ 	มาพฒันาองค์กร	โดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น 

เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	เจ้าหน้าทีก่ารตลาด	ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์กลุม่ธนชาต 

(Thanachart	Contact	Center	1770)	เป็นต้น	โดยบรษิทัฯ		มปีระกาศ	

ระเบียบ	 ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่าง

ชัดเจน	โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะติดตามข้อร้องเรียน	พร้อมแจ้ง

กลบัไปยงัลกูค้าหรอืผูร้้องเรยีนทกุราย	และน�าข้อร้องเรยีนมาปรบัปรงุ

การให้บริการของกลุ่มธนชาต	 ให้ตอบสนองความต้องการและท�าให้

ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป	 

ซึ่งมีการเปิดเผยแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนไว้ ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	

	 	 ส�าหรับการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ

คอร์รปัชัน่	กลุม่ธนชาตได้เปิดช่องทางการร้องเรยีนเป็นการเฉพาะผ่าน

เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	ส�าหรับบริษัทฯ	เปิดช่องทาง 

การร้องเรยีนผ่านเวบ็ไซต์	www.thanachart.co.th	หวัข้อ	แจ้งเบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่	 อีเมล	 Anticorruption@thanachart.co.th 

ซึ่งมีสายงานตรวจสอบภายในเป ็นผู ้พิจารณาและรับผิดชอบ	 

โดยบรษิทัฯ	มนีโยบายและมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน	ดงัทีก่ล่าวไว้ 

ในเรื่องการเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การคอร์รัปชั่น	 ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามล�าดบั	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดแนวทาง

การคุม้ครองผูม้ส่ีวนได้เสยีในการร้องเรยีน	หรอืแจ้งเบาะแสเกีย่วกบั

การทุจริตและการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิ	และได้ 

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีด่แูลรายงานทางการเงนิ 

และระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	ให้มกีารรายงานทีถ่กูต้องตรงต่อ 

ความเป็นจริงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในประเทศไทย	พร้อมทัง้จดัให้มรีายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง 

การเงนิแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัช	ีตลอดจนการเปิดเผย 

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ	 เปิดเผยไว้ ใน

รายงานประจ�าปี

	 	 บริษัทฯ	 มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และได้เปิดเผยการวเิคราะห์

และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 (Management’s	 Discussion	 &	

Analysis:	 MD&A)	 ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและ 

งวดประจ�าปี	โดยเริม่ตัง้แต่การเปิดเผยงบการเงนิประจ�างวดครึง่ปีแรก 

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2546	เป็นต้นมา	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

ยังมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์ส�าคัญหรือการท�าธุรกรรม 

ที่เข้าข่ายให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศ	 อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	 และ

ปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ	ประกาศ

ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

	 	 บริษัทฯ	มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	

ท�าหน้าทีใ่ห้ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้องและทนัเวลาให้แก่ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	

นักวิเคราะห์	 และบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	 ทั้งชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติ	 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ

องค์กร	รวมถงึให้บรกิารแก่ผูถ้อืหุน้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ทัง้นี	้สามารถ

ตดิต่อส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ	ได้ทางโทรศพัท์หมายเลข	

0	2217	8000	ต่อ	3027,	3102	-	3	และ	0	2613	6107	หรือ	อีเมล	

tcap_ir@thanachart.co.th	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการให้ข้อมูล

แก่บคุคลภายนอกจะต้องถกูต้อง	ครบถ้วน	เท่าเทยีมกนั	โปร่งใส	และ

ทันการณ์	รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อเสนอแนะของแนวทาง 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จัดท�าโดย	 ตลท.	 และสมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.	 ตลท.

	 	 	 -	 การวิ เคราะห ์และค�าอธิบายของฝ ่ายจัดการ	 

	 	 	 	 (Management’s	Discussion	&	Analysis:	MD&A)	 

	 	 	 	 เปิดเผยรายไตรมาส

	 	 	 -	 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และ 

	 	 	 	 รายงานประจ�าปี	(Annual	Report)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 	 -	 งบการเงินของบริษัทฯ	(รายไตรมาส)	

	 	 -	 มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

	 	 	 และข่าวสารสนเทศต่าง	ๆ

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

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์	ฯลฯ)

	 3.	 กรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	(ข้อมลูบรษิทัฯ)

	 4.	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.thanachart.co.th)

	 5.	 สือ่มวลชน	สือ่สิง่พมิพ์ต่าง	ๆ 	และสือ่อืน่	ๆ 	(ผลการด�าเนนิงาน 

รายไตรมาส	ค�าชี้แจงกรณีเหตุการณ์ส�าคัญและอื่น	ๆ)

	 6.	 การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)	

เป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 7.	 การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว	 (Company	 Visit/

One-on-One	Meeting)

	 8.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ	(Roadshow/Conference)

	 9.	 การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

	 กิจกรรมในรอบปี	2561	ที่ผ่านมา	เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง 

ของบริษัทฯ	 รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูล 

แก่ผู้เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง	 ๆ	 ทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	 

(One-on-One	 Meeting)	 การประชุมทางโทรศัพท์	 (Conference	

Call)	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	 Meeting)	 

การเข้าร่วมงานพบนักลงทุน	(Conference)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามรู้ 

ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 ที่ เกี่ยวกับธุรกิจหลัก 

ทีด่�าเนนิการอยู	่รวมทัง้ทีเ่กีย่วข้องทัง้ด้านการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิาร 

จัดการ	และอื่น	ๆ	อันท�าให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจ 

ได้เป็นอย่างด	ีซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัฯ	และไม่จ�ากดัเรือ่งเพศ	

โดยได้ก�าหนดชัดเจนไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ในปี	2561	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. 

10/2561	เรือ่ง	ธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ	ลงวนัที	่22	พฤษภาคม 

2561	และประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	12/2561	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การก�ากบั 

ดแูลความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	ลงวนัที	่22	พฤษภาคม	2561 

 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

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
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	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือ 

โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา	มารดา	คูส่มรส 

พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น	 

ผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	

หรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม ่มีหรือเคยมีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ 

ควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีนัย	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของผู ้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

กับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วน

ของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 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

ทรัพย์สนิ	หรือต�าแหน่งหน้าที่	และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใด	 รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ 

ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได ้จัดให ้มีการประชุมเฉพาะ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 อย่างน้อยปีละ	 

1	ครัง้	เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ได้หารอืพจิารณา

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุ	และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ

อย่างเป็นอิสระ	 โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร	

โดยปี	 2561	 มีการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 1	 ครั้ง	 

เมื่อวันที่	 26	 พฤศจิกายน	 2561	 ซึ่งได้ติดตามการด�าเนินการเรื่อง 

จากทีป่ระชมุคราวก่อน	และให้ความส�าคญักบักลยทุธ์ในการเชือ่มโยง 

การประกอบธรุกจิของบรษิทัในกลุม่ธนชาต	การรูจ้กัผูบ้รหิารคนส�าคญั 

ของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 และการบริหารความเสี่ยง	 และมีการ

สรุปประเด็นจากการประชุมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณา 

ด�าเนินการตามความเหมาะสม

 กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

	 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	ลงวันที่	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 

เป็นรายกรณี	และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 	 (ตามประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	10/2561	เรือ่ง	ธรรมาภบิาล 

ของสถาบันการเงิน	ลงวันที่	22	พฤษภาคม	2561)

 บทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และอ�านาจอนุมัติของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

	 1.	 ก�ากับ	ดูแล	และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

เป็นไปตามกลยทุธ์	วตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	ข้อบงัคบั	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีด้วยความรบัผดิชอบ	ซือ่สตัย์สจุรติ	

ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	ด�าเนนิการอย่างสมเหตสุมผล 

มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ	 หรือการด�าเนินการ 

ต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ

	 2.	 อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	ภารกิจ	กลยุทธ์	 เป้าหมาย	

นโยบาย	 แผนธุรกิจ	 และงบประมาณของบริษัทฯ	 ที่เป็นไปเพื่อ 

ความยั่งยืน

 

	 3.	 อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ตลอดจนดูแล 

การด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินธนชาต	 ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร	 ลักษณะ 

การประกอบธุรกิจ	และความเสี่ยง

	 4.	 ควบคมุและดแูลให้กลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนชาตมกีรอบ

การก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี	 (Risk	 Governance	 Framework)	 

มกีระบวนการตรวจสอบ	ระบบการควบคมุภายใน	การบรหิารความเสีย่ง 

และการก�ากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ	 และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ธุรกิจ	 และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ค�านึงถึงความเสี่ยง	(Risk	Culture)

	 5.	 ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เป็นไปตามนโยบาย	

เป้าหมาย	และแผนธุรกิจ

	 6.	 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน

และความสามารถในการช�าระหนี้

	 7.	 ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ทั้งในเรื่องขนาด	 องค์ประกอบ	 สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม 

และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ 

หลากหลายทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์	 ความสามารถและ

คุณลักษณะเฉพาะด้าน	 ตลอดจนเพศและอายุ	 ที่จ�าเป็นต่อการ 

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร	 โดยจัดท�าตาราง 

องค์ประกอบความรูค้วามช�านาญของกรรมการ	(Board	Skills	Matrix)

 

	 8.	 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 ตามที่เห็นสมควร	

เพื่อช่วยศึกษา	กลั่นกรอง	และควบคุมดูแลงานด้านต่าง	ๆ

	 9.	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ ในการสรรหาและพิจารณาบุคคล 

ที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ

	 10.	 ก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการและ 

ผู้มีอ�านาจในการจัดการ	 มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้มี

คณุสมบตัสิอดคล้องกบัองค์ประกอบทีก่�าหนดไว้	และดแูลให้มัน่ใจว่า 

องค์ประกอบและการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เอื้อต่อ

การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

	 11.	 พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความ 

เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 

น�าพาองค์กรให้ด�าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

โดยค�านึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

	 12.	 ก�ากบัดแูลบรษิทัย่อยเพือ่รกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุ

ของบริษัทฯ

	 13.	 ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร	 ให้พนักงานทุกระดับ 

มคีวามรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	ประสบการณ์และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

และได ้รับการปฏิบัติอย ่างเป ็นธรรม	 เพื่อรักษาบุคลากรที่มี 

ความสามารถขององค์กรไว้

	 14.	 ก�ากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ	 แต่ละคนมีความรู ้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ	 ตลอดจนสนับสนุนให้ 

กรรมการบริษัทฯ	ทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�าหรับ

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 โดยให้กรรมการ

เข้ารบัการอบรมหรอืร่วมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรู้ ในการปฏบิตัิ

หน้าที่และเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 15.	 ดแูลให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็น	 และมี 

เลขานกุารบรษิทัฯ	ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่�าเป็นและเหมาะสม

ต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 16.	 ส ่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย ่างมี 

ความรับผิดชอบ	จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

	 17.	 อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่	 

มคีวามรบัผดิชอบอย่างเตม็ที	่เป็นอสิระ	เป็นธรรมต่อองค์กร	ต่อผูถ้อืหุน้ 

และต่อผู้บริหารและพนักงาน	ลูกจ้างของบริษัทฯ

	 18.	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู ้ถือหุ ้น	 

ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม	

รับผิดชอบรายงานทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล	อย่างถูกต้อง	

โปร่งใส	ทันเวลา
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รายงานประจำาปี 2561

 การแยกต�าแหน่ง

	 ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการก�าหนดนโยบาย

การก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า

 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะพจิารณาความเหมาะสมและแต่งตัง้ 

บคุคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการ	หรอืกรรมการผูจ้ดัการในธนาคารธนชาต 

ส ่วนบริษัทย ่อยอื่นที่บริษัทฯ	 ถือหุ ้นโดยตรง	 มอบหมายให ้ 

คณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทนั้น	 เว้นแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น	

Operating	Arms	ของบรษิทัฯ	ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

	 เนื่องจากบริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 

จงึอยู่ในบงัคบัของประกาศ	ธปท.	ที	่สนส.	10/2561	เรือ่ง	ธรรมาภบิาล 

ของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2561	 โดยกรรมการ	 

ผู้จัดการ	และผู้มีอ�านาจในการจัดการ	ที่ปรึกษาของบริษัทฯ	สามารถ

เป็นประธานกรรมการ	 กรรมการที่เป็นผู ้บริหาร	 หรือกรรมการ 

ผู้มีอ�านาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น 

รวมกันได้ไม่เกิน	3	กลุ่มธุรกิจ	นอกจากนี้	ยังได้ก�าหนดไว้ ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 •	 ห ้ามกรรมการบริษัทฯ	 ไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิน	5	บริษัท	

	 •	 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการในบริษัทอื่น	 ยกเว้น	 บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด	 

(Immediate	Family)	ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก	จะต้อง 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อนด�ารงต�าแหน่ง	

ส�าหรับกรรมการผู ้จัดการใหญ่จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

ในบริษัทอื่น	ยกเว้น	บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด	(Immediate 

Family)	 ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก	 จะต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อนด�ารงต�าแหน่ง

	 ทัง้นี	้การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่	ๆ 	ทกุบรษิทัต้องไม่ขดักบั 

ข้อก�าหนด	 หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับอื่นที่เกี่ยวข้อง	 และ 

ต้องแจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบภายใน	 7	 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

หรือวันที่ด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วย

ศกึษากลัน่กรองงานตามความจ�าเป็น	โดยก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	

โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	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.	 บรหิารจดัการเกีย่วกบัธรุกรรมของบรษิทั	เช่น	การฝากเงนิ 

การขอสินเชื่อ	การลงทุน	ทรัพย์สินรอการขาย	เป็นต้น

	 6.	 บริหารจัดการการด�าเนินงานภายในองค์กร	เช่น	การจัด

โครงสร้างองค์กร	การบรหิารงานบคุคล	การจดัการงานธรุการ	เป็นต้น

	 7.	 มอบหมายหน้าที่หรอืมอบอ�านาจช่วงเกีย่วกับการบรหิาร

จัดการที่อยู่ภายใต้อ�านาจของคณะกรรมการบริหาร

	 8.	 กลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

	 9.	 ด�าเนินการต่าง	 ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ ในนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี	และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	

ประกอบด้วย	 กรรมการจ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 

มีความรู ้	 ความเข้าใจ	 และมีประสบการณ์ด้านบัญชี	 และ/หรือ	 

การเงิน	 เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการ

ก�ากับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส	

ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ	 และระเบียบบริษัทฯ	

เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ด	ี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ	 และ

เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	ปัจจุบัน

มีรายนามดังต่อไปนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายธีรพจน์	วัชราภัย	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายปริญญา	หอมเอนก	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 นางสาวศิรินทร	พญาพรหม	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 รายงานทางการเงิน

	 	 •	 สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 รวมถึงประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ

	 	 •	 สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงาน

ทางการเงินที่มีสาระส�าคัญ	 รวมถึงรายการที่มีความซับซ้อนหรือ 

ผิดปกติ	และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน

	 2.	 การควบคุมภายใน	และการบริหารความเสี่ยง

	 	 •	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย	 ระบบการบริหาร 

ความเสี่ยง	 และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เพียงพอ	 รวมถึง

แนวทางการสื่อสารความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

และทั่วถึงทั้งบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานเพื่อให ้มั่นใจว ่าข ้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่ผู ้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้น	 

ฝ่ายบริหารได้น�าไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด

	 	 •	 สอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิผล 

ของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

	 3.	 การตรวจสอบภายใน

	 	 •	 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	 

แผนงานประจ�าปี	 ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

	 	 •	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

ของผู ้ตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินการตาม 

ข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 	 •	 สอบทานให้ส�านักตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การตรวจสอบภายใน

	 	 •	 พิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบ

	 4.	 การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของการตรวจสอบบรษิทัย่อย

และบริษัทลูกของบริษัทย่อย

	 	 •	 ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัย่อยและบรษิทัลกู 

ของบริษัทย ่อยให ้เป ็นไปตามนโยบายของกลุ ่มธนชาต	 โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยและบริษัทลูกของบริษัทย่อย

มอบหมายให้สายงานตรวจสอบ	 ธนาคารธนชาต	 สรุปผลภาพรวม 

การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทย่อยและ

บรษิทัลกูของบรษิทัย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะบรษิทัแม่ 

รับทราบ

	 	 •	 กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	 ได้แก่	 เรื่องที่ปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 การทุจริต	 การคอร์รัปชั่น	 และเรื่องที่มี 

ผลกระทบต่องบการเงิน	 สถานะหรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	 

อย่างร้ายแรง	ให้รายงานให้ทราบอย่างละเอียด

	 5.	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 •	 สอบทานการก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแล 

การปฏิบัติในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	 กฎเกณฑ์ทางการ	 จรรยาบรรณ	 แนวนโยบายหลัก	 และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 พิจารณาข้อกฎหมาย	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง	และมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ	 และกฎเกณฑ์ของทางการ	 รวมทั้งติดตาม 

ผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 6.	 ผู้สอบบัญชี

	 	 •	 พจิารณาคณุสมบตั	ิความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิาน 

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ 

คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 •	 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี	 โดยไม่มี 

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 7.	 รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ 

ขัดแย้ง

	 	 •	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของทางการ	ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 	 •	 พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูการท�าธรุกรรมภายในกลุม่

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ

ทางการ

	 	 •	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	และข้อก�าหนดของทางการ

	 8.	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดท�ารายงานการก�ากับดูแล

กิจการ	 โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงาน
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ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	 และรายงานควร

ประกอบด้วยเนื้อหา	ดังต่อไปนี้

	 	 8.1	 ให้ความเหน็ในการพฒันาปรบัปรงุเกีย่วกบันโยบาย	

และแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 

ตลอดจนการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ให้มีความเหมาะสม 

อาทิ	

	 	 	 •	 นโยบายและแนวปฏบิตั	ิคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

	 	 	 •	 ระเบียบปฏิบัติ	 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 และ 

การซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 	 •	 คู่มือจรรยาบรรณ	ส�าหรับบุคลากรในองค์กร

	 	 	 •	 คู ่มือปฏิบัติงาน	 เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือ 

ข้อร้องเรียน

	 	 8.2	 ติดตามการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณของพนักงาน

	 	 8.3	 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานก�ากับหรือหน่วยงาน

ทางการที่เกี่ยวข้อง	 และรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อาทิ

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการ 

เปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ความถกูต้องครบถ้วน 

เป็นที่เชื่อถือได้

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 	 •	 ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือจากผู ้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	 ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ

หน้าที่

	 	 	 •	 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 9.	 ความรับผิดชอบอื่น

	 	 •	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	 

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน 

ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 	 1)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 	 2)	การทุจริต	 คอร ์ รัปชั่น	 มีสิ่ งผิดปกติหรือ 

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	ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 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.	 รวมถึงเกณฑ์ที่ 

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

 บทบาท	อ�านาจ	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล

	 1.	 ขอบเขตกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ	 ที่อยู ่

ในการดูแลของคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และ 

บรรษัทภิบาล	หมายถึง

	 	 1)	 กรรมการ

	 	 2)	 ผู้มีอ�านาจในการจัดการ	ตามเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนด	

ซึง่หมายถงึ	กรรมการผูจ้ดัการ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	ผูช่้วยกรรมการ

ผู ้จัดการ	 หรือต�าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 และบุคคล 

ทีต่ามพฤตกิารณ์มอี�านาจควบคมุหรอืครอบง�ากรรมการผูจ้ดัการ	หรอื	

กรรมการ	 หรือการจัดการของบริษัทฯ	 ให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของตน 

ในการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และบุคคล 

ซึ่งบริษัทท�าสัญญาให้มีอ�านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 	 3)	 บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 4)	 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ	 ซึ่งต้องขอความเห็นชอบ 

จาก	ธปท.

	 	 5)	 กรรมการในบรษิทัลกู	ตามทีน่โยบายการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีก�าหนด

	 2.	 การสรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 1)	 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหา

กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทฯ	 และบริษัทใน 

กลุ่มธนชาต	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 2)	 พิจารณาคุณสมบัติกรรมการและผู้มีอ�านาจในการ

จัดการ	 ตลอดจนก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ	 เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 3)	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	

รวมถงึตรวจสอบคณุสมบตัติามเกณฑ์ทีท่างการและบรษิทัฯ	ประกาศ

ก�าหนด	และเสนอชือ่บคุคลทีเ่หมาะสมให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอื

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและ 

ผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 4)	 ดูแลให ้บริษัทฯ	 มี โครงสร ้างคณะกรรมการ	 

องค์ประกอบ	 คุณสมบัติ	 และจ�านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	

ก�าหนดรวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 	 5)	 จัดเตรียมแผนการสืบทอดต�าแหน่งกรรมการ 

ผู้จัดการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 6)	 ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา	และ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการเป็นประจ�าทุกปี

	 	 7)	 วางแผนการอบรมและพฒันากรรมการอย่างต่อเนือ่ง

	 3.	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�านาจในการ

จัดการ

	 	 1)	 พิ จารณานโยบายและหลัก เกณฑ ์การจ ่ าย 

ค่าตอบแทน	 รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้มีอ�านาจ

ในการจัดการของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 ที่สะท้อน

วัตถุประสงค์	หน้าที่และความรับผิดชอบ	และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 2)	 พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ที่เหมาะสม	 มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 3)	 พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ

และผู้มีอ�านาจในการจัดการ	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 4)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ	 โดยค�านึงถึงหน้าที่ความ

รับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับ 

การเพิม่มลูค่าของส่วนของผูถ้อืหุน้ในระยะยาวประกอบการพจิารณา

ประเมินผลด้วย

	 	 5)	 ทบทวนรปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	

ผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการเป็นประจ�า

ทุกปี

	 4.	 การด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล

	 	 1)	 ทบทวนและเสนอการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 จรรยาบรรณ	กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติของ

กลุ่มธนชาต

	 	 2)	 ติดตามการด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	จรรยาบรรณ	และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของ

กลุ่มธนชาต

	 	 3)	 เสนอข ้อพึงปฏิบัติที่ดี 	 หรือข ้อบังคับส�าหรับ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย

	 	 4)	 พิจารณาผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของ

บริษัทที่จัดท�าขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก	 และน�าเสนอข้อเสนอแนะ

แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 5)	 ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

	 	 6)	 ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัทฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา 

ความยั่งยืน

	 5.	 กรณีอื่น	ๆ

	 	 1)	 เสนองบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อ

ว่าจ้างที่ปรึกษาตามความจ�าเป็นเพื่อให้สามารถขอค�าปรึกษาจาก 

ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก	ในเรือ่งทีจ่ะช่วยให้สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 	 2)	 อาจเชญิกรรมการ	หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เข้าร่วม

ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 	 3)	 มีการหารือกับคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

อย่างใกล้ชิดเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนสามารถ

สะท้อนความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้

	 	 4)	 ควรมกีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 เพื่อเป็นการทบทวน

การปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 	 5)	 เปิดเผยหลกัการส�าคญัทีเ่กีย่วกบักระบวนการสรรหา	

ผลตอบแทนรูปแบบต่าง	 ๆ	 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาการประเมิน 

ผลการด�าเนนิงานในภาพรวม	เป้าหมายและการด�าเนนิงาน	ความเหน็ 

ของคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล 

รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อน 

ความเสี่ยง	(หากมี)	ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งจัดท�า

รายงานสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลไว้ ในรายงาน

ประจ�าปี
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รายงานประจำาปี 2561

	 	 6)	 รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

	 	 7)	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีก่ฎหมาย	และ/หรอื	ประกาศ

ที่ทางการก�าหนด	รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	เมื่อวันที่	23	กันยายน	2556	โดยในปี	2561	มีกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	จ�านวน	6	คน	ประกอบด้วย	กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และผู้บริหารที่ดูแลทางด้านการบริหาร

ความเสี่ยง	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 4.	 นายธีรนันท์	ศรีหงส์	

	 	 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	โดยสามารถประเมนิ	ตดิตาม 

และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

	 3.	 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

ของบริษัทฯ	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ก�าหนด

	 4.	 ก�าหนดมาตรการด�าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ	 ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	 และ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

	 5.	 ประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอก	 อันอาจส่ง 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 เพื่อน�ามาใช้ 

ในการเปลี่ยนนโยบายความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ

	 6.	 ควบคมุ	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และดแูลให้บรษิทัในกลุม่ธนชาต 

ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก�าหนดไว้	 และ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนด

	 7.	 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 

อย่างสม�่าเสมอ	 ในสิ่งที่ต ้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการประชุมครั้งที	่ 12/2561	

เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2561	โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ได้มีมติเปลี่ยนชื่อเป็น	 

“คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง”	และปรับโครงสร้างคณะกรรมการ

ก�ากบัความเสีย่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ	

มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายธีรนันท์	ศรีหงส์	

	 	 ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 2.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 3.	 นายปริญญา	หอมเอนก	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 4.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 5.	 นายก�าธร	ตันติศิริวัฒน์	

	 	 กรรมการก�ากบัความเสีย่ง	และเลขานกุารคณะกรรมการ 

	 	 ก�ากับความเสี่ยง

	 โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	เป็นต้นไป

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มิได้ก�าหนดจ�านวนสูงสุดของกรรมการไว	้ 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	

จะต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และ	 2)	 กรณีแต่งตั้งกรรมการ

ระหว่างวาระเนือ่งจากต�าแหน่งว่างลง	คณะกรรมการบรษิทัฯ	สามารถ

พิจารณาลงมติได้ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง

แทน	 เว้นแต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 

ในส่วนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	ตลท.	

และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด

	 ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน	 และ 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ทั้งนี้	มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 1	หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	เสียง

	 2.	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกัน 

เป็นคณะ	 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร	 แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน 

ที่มีตามข้อ	 1.	 ทั้งหมด	 จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้	 โดยทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกครั้งจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 3.	 การออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาลจะพจิารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายและเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 และในจ�านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็น 

ประธานกรรมการ

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	ตลอดจนถึง 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ	เข้าร่วมอบรมและสมัมนาในหลกัสตูรต่าง	ๆ 	เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรู้ ในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง

กบับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีอนัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบรษิทัฯ	

กรรมการชุดย่อย	 และผู้บริหารให้ดียิ่งขึ้น	 โดยเลขานุการบริษัทจะมีการรวบรวมและแจ้งหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ที่จะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้

กรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาล่วงหน้าอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ตลท.	ก.ล.ต.	

ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นน�าอื่น	ๆ 	นอกจากนี้	กลุ่มธนชาตยังมีการจัดโครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

กลุ่มธนชาต	ตลอดจนถึงความรู้ ในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2561	

มีกรรมการเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ	ดังนี้

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม / สัมมนา

1.	นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์ -	หลักสูตร	Block	Chain	Technology	จัดโดยธนาคารธนชาต

2.	นายธีรพจน์		 วัชราภัย -	หลักสูตร	Block	Chain	Technology	จัดโดยธนาคารธนชาต

3.	นายวิชิต		 ญาณอมร -	หลักสูตร	Thailand	Sustainable	Banking	2018	จัดโดย	ธปท.

-	หลักสูตร	Block	Chain	Technology	จัดโดยธนาคารธนชาต

-	สัมมนา	IT	Future	for	Capital	Market	ครั้งที่	2/2561	หัวข้อ	The	Era	of	Artificial	Intelligence:			 

		How	will	AI	affect	your	industry	จัดโดย	ตลท.

4.	นายธีรนันท์		 ศรีหงส์ -	หลักสูตร	Thailand	Sustainable	Banking	2018	จัดโดย	ธปท.

5.	นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป
-	หลักสูตร	Thailand	Sustainable	Banking	2018	จัดโดย	ธปท.

-	หลักสูตร	Block	Chain	Technology	จัดโดยธนาคารธนชาต

6.	นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ -	หลักสูตร	Thailand	Sustainable	Banking	2018	จัดโดย	ธปท.
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รายงานประจำาปี 2561

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง

	 บริษัทฯ	 จัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี	 

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 

ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	ประเด็นปัญหา	และอุปสรรคต่าง	ๆ 

ในระหว่างปีที่ผ่านมา	 รวมถึงเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ	 และน�าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยมีหลักเกณฑ์ 

การประเมนิ	กระบวนการในการประเมนิ	และสรปุผลการประเมนิ	ดงันี้

 1. หลักเกณฑ์การประเมิน

 

	 	 ก�าหนดแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ	 รายบุคคล	 และรายบุคคล 

แบบไขว้	 	 โดยจัดท�าขึ้นตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเอง

ของ	ตลท.	หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอ่ืนที่มีการเผยแพร่	มาปรับปรุง

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคณะกรรมการแต่ละคณะในทุกด้าน	

 

	 	 โดยหั ว ข ้ อก า รประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ	แบ่งออกเป็น	6	หัวข้อ	ประกอบด้วย	

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	 2)	 บทบาท	 หน้าที่	

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ		3)	การประชมุคณะกรรมการ	 

4)	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ	 5)	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	 

6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	 และ

หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

รายบคุคลและรายบคุคลแบบไขว้	แบ่งออกเป็น	3	หวัข้อ	ประกอบด้วย	

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	 2)	 การประชุมกรรมการ	 

3)	 บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ซึ่งมีระดับ

คะแนนตั้งแต่	0	-	4	จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือไม่มีการด�าเนินการ 

ในเรื่องนั้น	 ถึงเห็นด้วยอย่างมาก	 หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

อย่างดีเยี่ยม

 2. กระบวนการในการประเมิน

 

	 	 เลขานกุารบรษิทั	จะจดัส่งแบบประเมนิให้กรรมการท�าการ

ประเมินในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี	 และท�าหน้าที่

รวบรวมและประมวลผลการประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เพือ่ทราบและอภปิราย	โดยคณะกรรมการจะวเิคราะห์ผลการประเมนิ	

ข้อเสนอแนะ	 ข้อควรสังเกตต่าง	 ๆ	 เพื่อน�ามาพิจารณาปฏิบัติใช้ ให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการด�าเนินธุรกิจต่อไป

 3. สรุปผลการประเมิน

 

	 	 ส�าหรับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ	 ในปี	 2561	 มีรายละเอียดดังนี้	 1)	 การประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งคณะ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	

3.70	หรอืคดิเป็นร้อยละ	92.46	2)	การประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	รายบุคคล	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.70	หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	92.61	3)	การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	

รายบุคคลแบบไขว้	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.70	หรือคิดเป็นร้อยละ	92.55

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

	 ในปี	 2561	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	

และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	โดยให้กรรมการในคณะกรรมการ 

ชุดย่อยท�าการประเมินการปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	 และ 

ให้เลขานุการของแต่ละคณะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอ 

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เพื่อพิจารณาและน�าความเห็นมาพัฒนาต่อไป

 การประเมินผลการปฏิบัติหน ้ าที่กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูง

	 มีการก�าหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

ทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต	ดังนี้

	 1.	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	จะเป็น

ผู้ก�าหนดวิธีการและหัวข้อในการประเมิน	 และให้กรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร	(รวมกรรมการอิสระ)	เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช ่วยกรรมการ 

ผูจ้ดัการขึน้ไป	(ไม่นบัรวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่)	คณะกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 จะเป็นผู้ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน

 แผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

	 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานของ

องค์กร	 เพราะพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ	

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	มคีวามพร้อมทีจ่ะรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว	 การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ	 

การพฒันาบคุลากร	จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญั	ให้การส่งเสรมิ	

และสนับสนุนมาโดยตลอด
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ด�าเนินการและติดตามให้มี 

การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง		เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ก�าลังคนสู่ต�าแหน่งงานในระดับบริหารหรือในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ

ต่าง	 ๆ	 โดยบริษัทฯ	 จะท�าการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ 

ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะ	 ๆ	 มีการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กร	 

พัฒนา	และตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา	

 วัตถุประสงค์จากการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง 

 

	 1.	 ท�าให้สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น	 สามารถวางแผนหาบุคลากรได้ล ่วงหน้า	 

เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนระดับ	 เกษียณอายุ	 หรือ 

สูญเสียไป	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ

	 2.	 ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถประเมินความพร้อมอยู่เสมอว่า 

มีก�าลังคนที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพ	 ส�าหรับต�าแหน่งในระดับ

บริหารหรือในต�าแหน่งที่ส�าคัญต่าง	ๆ	

	 3.	 เพือ่จดัเตรยีมอตัราก�าลงัในระดบับรหิารหรอืในต�าแหน่ง

ที่ส�าคัญที่เหมาะสมไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

	 4.	 เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงาน	 เป็นนโยบายส่งเสริมการ

เลื่อนต�าแหน่งพนักงานจากภายในท�าให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจดีขึ้น

 กระบวนการดำาเนินการ

	 บริษัทฯ	มีขั้นตอนการพิจารณากระบวนการด�าเนินการ	ดังนี้

	 1.	 ระบุต�าแหน่งที่ส�าคัญ	(Critical	Position)	ในองค์กร	

	 	 บริษัทฯ	 พิจารณาก�าหนดต�าแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง 

และต�าแหน่งงานที่มีความส�าคัญต่อองค์กรตามปัจจัยที่ก�าหนด	 

เพื่อระบุต�าแหน่งส�าคัญในการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

ในต�าแหน่งดังกล่าว	

	 2.	 ก�าหนดความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์	 ของ

แต่ละต�าแหน่ง

	 3.	 พจิารณาคดัเลอืกบคุลากรทีม่คีวามเหมาะสม	(Successor 

Candidate)	

	 	 บริษัทฯ	 จะท�าการประเมินคุณสมบัติและศักยภาพของ 

ผูบ้รหิารผา่นเครือ่งมือทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	โดยการประเมินจะพิจารณา

จาก	 3	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 1)	 ความรู้	 ความสามารถ	 (Ability)	 

2)	 แรงจูงใจ	 (Aspiration)	 และ	 3)	 ความผูกพันต่อองค์กร	 

(Engagement)	

	 4.	 แผนการพัฒนากลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 (Successors 

Development	 Plan)	 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จะพิจารณารายชื่อผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญทั้งหมดขององค์กร	 

ซึ่งจะมีการพิจารณาแบ่งระดับความพร้อมของผู้สืบทอดต�าแหน่ง	 

ทั้งด้านระยะเวลาและระดับความรู้ความสามารถ	 เพื่อการบริหาร

จัดการและพัฒนาศักยภาพกลุ ่มผู ้สืบทอดต�าแหน่งที่เหมาะสม	 

โดยการจดัให้มกีารอบรมให้ความรู	้การหมนุเวยีนหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	

รวมถึงการมอบหมายให้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ที่ส�าคัญในองค์กร

	 โดยแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	รายชือ่กลุม่ผูส้บืทอดต�าแหน่ง	

และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของกลุ ่มผู ้สืบทอด

ต�าแหน่ง	จะมกีารรายงานให้คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	

และบรรษัทภิบาล	 พิจารณาปีละ	 2	 ครั้ง	 และจะมีการทบทวนและ

พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทุกปี

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

	 เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการหรือผู ้ บริหารใหม ่	 

ส�านักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารส�าหรับ

กรรมการใหม่	ดังนี้

	 1.	 โครงสร้างองค์กร	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	 

และคณะกรรมการชุดย่อย	โดยแสดงถึงบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

	 2.	 ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 โดยแสดงถึง

โครงสร้างการถอืหุน้และการประกอบธรุกจิของแต่ละบรษิทั	ตลอดจน 

การควบคุมดูแลบริษัทลูก

	 3.	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยแสดงวาระการ

ประชุมทั้งวาระประจ�าและวาระพิเศษประจ�างวด	 ตลอดจนเอกสาร

หรือข้อมูลรายงานผลการด�าเนินงาน	 พร้อมทั้งก�าหนดการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี

	 4.	 วิธีการใช้งานระบบการประชุมของบริษัทฯ	 พร้อมทั้ง

ข้อมลูทีก่รรมการควรทราบและให้ความส�าคญัทีอ่ยู่ในระบบการประชมุ	

เช่น	คูม่อืกรรมการ	ประกอบด้วยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประกอบธรุกจิสถาบนัการเงนิ	นโยบายทีส่�าคญั

ของกลุ่มธนชาต	 เช่น	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ 

จรรยาบรรณ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 นโยบายการบริหาร 

ความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต	 นโยบายการใช้บริการจากผู้ ให้บริการ

ภายนอกของกลุ่มธนชาต	เป็นต้น	รวมทั้งแนบ	พ.ร.บ.	และประกาศ

ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน้าที่และข้อพึงระวังตามกฎหมาย

 การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และค ่ าตอบแทนการสอบบัญชีต ่ อคณะกรรมการบริษั ทฯ	 

เพือ่พจิารณาเสนอผูถ้อืหุน้ในวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนด

ค่าสอบบญัช	ีทัง้นี	้หากมกีรณทีีเ่หน็สมควรให้มกีารเลกิจ้างผูส้อบบญัชี	 

คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

	 โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เมือ่วนัที	่25	เมษายน	2561	

ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก	ส�านักงาน

อีวาย	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้
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รายงานประจำาปี 2561

	 1.	 นางสาวสมใจ	คุณปสุต	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4499	และ/หรือ

	 2.	 นางสาวรัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์		

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4951	และ/หรือ

	 3.	 นางสาววรรณวิไล	เพชรสร้าง	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5315

	 โดยผูส้อบบญัชทีัง้	3	คน	ทีเ่สนอมรีายชือ่ปรากฏเป็นผูส้อบบญัชี 

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์	 ธปท.	

ก�าหนด	ซึ่ง	ธปท.	ได้ ให้ความเห็นชอบแล้ว

	 ในรอบปี	 2561	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ส�านกังานอวีาย	ซึง่เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	

โดยม	ีนางสาวสมใจ	คณุปสตุ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน	4499 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

	 	 1.1	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	 จ�านวนเงิน	

950,000	บาท

	 	 1.2	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	 

17	บริษัท	เป็นจ�านวนรวม	20,366,000	บาท

 

 2. ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

	 	 ปี	 2561	 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	

จ�านวน	1,130,000	บาท	ได้แก่

	 	 2.1	 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารงเงิน

กองทนุตามระดบัความเสีย่งตามที	่คปภ.	ก�าหนด	ของธนชาตประกนัภยั 

จ�านวน	500,000	บาท

	 	 2.2	 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารงเงิน

กองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่	คปภ.	ก�าหนด	ของเอ็มบีเค	ไลฟ์	

จ�านวน	630,000	บาท

 การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น 

 

	 กลุ ่มธนชาตตระหนักดีว่า	 การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและ 

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมทั้ง

สร้างความไม่เป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนภายใต้	“โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต	 (Thailand’s	 Private	 Sector	 Collective	

Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	(“โครงการ	CAC”)	

ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการ 

ดังกล่าว	และในปี	2557	กลุ่มธนชาตได้ด�าเนินการก�าหนด	“นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รปัชัน่”	มาตรการ	ขัน้ตอน	และกระบวนการปฏบิตังิาน

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ	ได้แก่

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ ่มธนชาต 

ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดความหมาย 

ของค�าว่า	 “คอร์รัปชั่นและรูปแบบการคอร์รัปชั่น”	 ไว้อย่างชัดเจน	 

มีสาระส�าคัญว่า	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่เรียกร้อง	

ด�าเนินการ	หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	ทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม	 เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร	 ตนเอง	 ครอบครัว	 เพื่อน	 และ 

คนรู้จัก	 ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การคอร์รปัชัน่	และให้ผูบ้รหิารของกลุม่ธนชาตมหีน้าทีด่แูลและให้การ

สนับสนุนการปฏิบัติ	 รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการ

ต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	 ข้อบังคับ	 และ 

ข้อก�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

ในกลุ่มธนชาต	 ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยง	 และการ

ควบคุมด้วยตนเอง	(Risk	and	Control	Self-Assessment:	RCSA)	

ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	

ได้แก่	การระบคุวามเสีย่ง	ประเมนิระดบัความเสีย่ง	ก�าหนดระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความเสี่ยง 

ด้านการคอร์รัปชั่น	 รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยง 

ด้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุก	 3	 ปี	 โดยติดตาม

ความคบืหน้าของแผนปฏบิตักิารและด�าเนนิการตามมาตรการควบคมุ

ความเสี่ยง	 หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 

ทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏบิตังิานอย่างมนียัส�าคญั	โดยรายงาน

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการของ

บริษัททราบ

	 4.	 ก�าหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	เพื่อให้พนักงาน

ของกลุ ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 โดยมีการทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี	 พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษ

ส�าหรับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

	 5.	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญักบัรปูแบบของการคอร์รปัชัน่ 

ทุกรูปแบบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	 “การให้และรับของขวัญ	

ของก�านัล	 การเลี้ยงรับรอง	 หรือผลประโยชน์อื่น”	 ถือเป็นเรื่องที่ 

กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่	เพราะอาจน�าไปสูก่ารคอร์รปัชัน่ 

ได้ โดยง่าย	 จึงได้ก�าหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณ	 ระเบียบปฏิบัติ 

ที่ครอบคลุมขั้นตอน	 การปฏิบัติและการควบคุม	 รวมถึงการรายงาน 

ต่อผู ้บังคับบัญชาให้รับทราบเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ	 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 รวมทั้ง

การกระท�าที่เป็นการสนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 หรือให้ความร่วมมือกับ 

การคอร์รัปชั่น	 ซึ่งถือเป็นความผิดและจะมีการพิจารณาโทษตาม

ระเบียบ

	 6.	 เพื่อให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น	 กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดให้แต่ละบริษัทมีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ	

ข้อแนะน�าเกีย่วกบัการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ

คอร์รปัชัน่เป็นการเฉพาะ	และก�าหนดให้มช่ีองทางทีป่ลอดภยัส�าหรบั

บุคคลภายนอกและพนักงานภายในกลุ่มธนชาต	 ที่พบเห็นเหตุสงสัย 

ที่เข้าข่ายการกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น	 สามารถแจ้งเบาะแสหรือ 

ข้อร้องเรยีน	ซึง่ข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูส่งให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งจะมีการรายงานต่อ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามล�าดบั	นอกจากนี	้กลุม่ธนชาตยงัมนีโยบาย

ให้ความเป็นธรรมและให้ความคุม้ครองต่อพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสหรอื

ปฏเิสธการคอร์รปัชัน่	แม้การกระท�านัน้จะท�าให้องค์กรสญูเสยีโอกาส

ทางธรุกจิ	รวมทัง้สนบัสนนุและชมเชยพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสดงักล่าว

	 7.	 ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามยอมรับ

ปฏบิตัติามนโยบาย	มาตรการ	และระเบยีบปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ของกลุม่ธนชาต 

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คู่มือจรรยาบรรณ	 การต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	การแจ้งเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น	การให้	

รบัของขวญั	ของก�านลั	การเลีย้งรบัรองหรอืผลประโยชน์อืน่	มาตรการ

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า	รวมทัง้ระเบยีบอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	

อย่างเคร่งครัด	

	 8.	 กระตุ ้นและส่งเสริมการตระหนักรู ้	 ให้ผู ้บริหารและ

พนกังาน	รวมถงึลกูจ้างทีบ่รษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่ธนชาตว่าจ้างให้มา 

ปฏบิตังิาน	(Outsource)	ได้รบัทราบและพฒันาให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 มาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	 การแจ้งเบาะแส	 ประกาศระเบียบของกลุ่มธนชาต	 

โดยผ่านหลายช่องทาง	 เช่น	 การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ 

ซึ่งก�าหนดให้เป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรปฐมนิเทศ	 การจัดท�าแบบ

ประเมินตนเองของผู ้บริหารและพนักงานทุกคน	 โดยผ่านระบบ	 

E-learning	เป็นประจ�าทกุ	6	เดอืน	รวมทัง้ใช้รปูแบบน�าเสนอทีเ่ข้าถงึง่าย 

ได้แก่	VTR	หนงัสัน้	โดยการประสานงานกบัส�านกังาน	ป.ป.ช.	องค์กร

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ในเรื่องสื่อความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ	เป็นต้น	

	 9.	 กลุ่มธนชาตได้เผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

เพือ่สือ่สารให้คูค้่าและตวัแทนทางธรุกจิรบัทราบและขอความร่วมมอื 

สนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยการงดเว้นการ

ให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มธนชาต	 ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด	 ส�าหรับลูกค้าได้ขอความร่วมมือผ่าน 

สื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	 ใบแจ้งยอดหนี้	 ใบเสร็จรับเงิน	 ใบช�าระเงิน	 

ใบก�ากับภาษี	และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 10.	 เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่

สอบทานให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น	โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท�าการตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ		

และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ		

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของ 

กลุ่มธนชาตในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 กลุ่มธนชาตจึงได้เผยแพร่

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 โดยในส่วนของบริษัทฯ	 

เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

	 ในปี	 2560	กลุ่มธนชาตได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกของ

โครงการ	CAC	จ�านวน	12	บริษัท	และยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิก

โครงการดังกล่าวของบริษัทที่จัดตั้งใหม่อีก	 2	 บริษัท	 ได้แก่	 ทีเอ็ม	 

โบรคเกอร์	และ	เอม็ทเีอส	รวมบรษิทัในกลุม่ธนชาตทีไ่ด้รบัการรบัรอง

เป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น	14	บริษัท

 

	 โดยกลุม่ธนชาตมคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบั

การป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามที่นโยบายได้ก�าหนดไว้ 

โดยด�าเนนิการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	มาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนปฏิบัติในการ

ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชน	เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น	 การลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ 

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 การสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและพัฒนา

ให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางปฏบิตัติามนโยบาย	มาตรการ	

และขั้นตอนการปฏิบัติที่ส�าคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
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ผ่านรูปแบบการอบรม	 การประเมินตนเอง	 และการเผยแพร่สื่อ 

ต่าง	ๆ 	ผ่านช่องทางสือ่สารของกลุม่ธนชาตอย่างต่อเนือ่ง	การเผยแพร่ 

ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส	์ เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทาง

ธรุกจิรบัทราบ	และขอความร่วมมือสนบัสนนุโครงการรณรงค์ต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	และอื่น	ๆ	เป็นประจ�าทุกปี	การให้ค�าปรึกษาและเป็น

วิทยากรเรื่อง	 “การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ	 CAC	 จาก 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต”	 ให้กับหน่วยงานภายนอก	 ทั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์หลัก	 

เพือ่เสรมิสร้างจรยิธรรม	มาตรการปฏบิตัใินการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ 

ทั่วทั้งองค์กร	 จึงก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม 

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 รวมถึง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส	

ปราศจากการคอร์รปัชัน่	และเพือ่สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยั

ในการใช้บริการกับกลุ่มธนชาตอย่างยั่งยืน

 

	 นอกจากที่ได้ด�าเนินการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอก

เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดนั้น		ในปี	2561	ได้ ให้การ

สนับสนุน	 ให้ค�าปรึกษาและเป็นวิทยากร	 แก่ลูกค้า	 คู่ค้า	 ตัวแทน

ทางธุรกิจ	 ให้ได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ	 CAC	 รวมทั้ง	 

การสร้างจิตส�านึกและการให้การศึกษาแก่สาธารณะ	 เพื่อเปลี่ยน 

ค่านิยมไปสู่การต่อต้านและการประณามการทุจริตในทุกรูปแบบ	 

สิ่งส�าคัญของการด�าเนินการ	 คือ	 เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ 

กลุ่มธนชาต	 ให้ปรากฏต่อบุคลากรของกลุ่มธนชาต	 ภาครัฐ	 และ

สาธารณะ	 ในหลักการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 

ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เสริมสร้างให้การต่อต้านคอร์รัปชั่น

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	ดังนี้

	 1.	 ให้ค�าปรึกษาและเป็นวิทยากรเรื่อง	 “การขอรับรองการ

เป็นสมาชิกโครงการ	CAC”	และ	“CG	&	Anti-Corruption”	ให้กับ

บริษัท	คอมเซเว่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 2.	 จัดโปรแกรมบรรยายหัวข้อ	 “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์... 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น”	เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ

และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

รวม	1	รุ่น		เมื่อวันศุกร์ที่	19	ตุลาคม	2561

	 3.	 เข้าร่วมงาน	 “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ	 2561”	 

ภายใต้แนวคิด	“คนไทย	ตื่นรู้สู้ โกง”	จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น	

(ประเทศไทย)	ซึง่ก�าหนดให้ในเดอืนกนัยายนของทกุปี	เป็นวนัต่อต้าน

คอร์รปัชัน่แห่งชาต	ิและ	“วนัต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล	(ประเทศไทย)”	

ภายใต้แนวคดิ	“Zero	Tolerance	คนไทยไม่ทนต่อการทจุรติ”	จดัโดย

ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 ซึ่งสหประชาชาติ

มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่	 9	 ธันวาคม	 ของทุกปีเป็นวันต่อต้าน

คอร์รัปชั่นสากล	 ทั้งนี้	 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของ 

กลุ่มธนชาตไม่ขอมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

1
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5

4

6

32

1 กลุม่ธนชาตให้ค�าปรกึษาและเป็นวทิยากรให้กบับรษิทั คอมเซเว่น  

 จ�ากัด (มหาชน)

2 - 3 กลุ่มธนชาตจัดโปรแกรมบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้าและตัวแทน 

 ทางธุรกิจ

4 - 7 กลุม่ธนชาตเข้าร่วมงาน “วนัต่อต้านคอร์รปัชัน่แห่งชาต ิ2561”
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

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 2561 กลุม่ธนชาตได้ด�าเนนิโครงการทีค่�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง ดงันี้

1. การดูแลพนักงาน

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่มธนชาต

 • ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานอย่างเป็นมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการก�าหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน 

ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนรับเข้าท�างาน  

เช่น การตรวจประวัติอาชญากรรม 

 • ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมโดยไม่เอือ้ประโยชน์หรอืลดิรอนสทิธขิองพนกังานอย่างไม่เป็นธรรม อนัมสีาเหตมุาจากเรือ่งเชือ้ชาติ 

ศาสนา สถานะทางสงัคม เพศ อาย ุความพกิารหรอืทพุพลภาพ และมนีโยบายทีก่�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ปัญหาเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศ

ไว้อย่างชัดเจน

 • เพือ่สนบัสนนุผูพ้กิารให้มรีายได้และมคีณุค่าในตนเอง กลุม่ธนชาตจงึได้มกีารจ้างงานคนพกิารเข้าท�างานในต�าแหน่งงานทีเ่หมาะสม 

กบัความรูค้วามสามารถ โดยให้ได้รบัโอกาสและผลตอบแทนเท่าเทยีมกบัพนกังานปกต ินบัตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา กลุม่ธนชาตได้ร่วมกบัสมาคม

ธนาคารไทย สภากาชาดไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มูลนิธิเมาไม่ขับ ในการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการจ้างเหมาบริการ

คนพิการไปปฏิบัติงานที่สภากาชาดไทย และงานรณรงค์ความปลอดภัยกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

 • ส�าหรบัผูพ้กิารทีท่�างานกบักลุม่ธนชาตหรอืผูพ้กิารทีม่าตดิต่องานกบักลุม่ธนชาตได้จดัให้มกีารดแูลผูพ้กิารในเรือ่งอาคารและสถานที่ 

โดยมีสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม จัดให้มีที่จอดรถส�าหรับคนพิการ และทางลาดส�าหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น
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รายงานประจำาปี 2561

 • มุง่เน้นให้เกดิความเป็นธรรมในกระบวนการพจิารณาโทษ

ทางวนิยั โดยมกีระบวนการสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่สบืค้นข้อเทจ็จรงิ  

รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากทุกด้านอย่างรอบคอบ มีคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งมีผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณา  

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด และ

นอกจากนั้นยังมีกระบวนการให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณ์

ผลการตัดสิน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษ 

มากยิ่งขึ้น

 • 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

 กลุ่มธนชาตตระหนักในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรง และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวก เพราะ

สุขภาพที่ดีของพนักงานจะสนับสนุนให้การด�าเนินงานขององค์กร 

มปีระสทิธภิาพ กลุม่ธนชาตจงึใส่ใจในสขุภาพพนกังาน ทัง้ด้านส่งเสรมิ 

การดูแลรักษาสุขภาพพนักงาน โดยมีมาตรการป้องกันเพื่อสร้าง 

ความตระหนักและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมถึงมาตรการ

สนับสนุนเพื่อดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ดังนี้

 • แนวทางการป้องกันด้านสุขภาพ โดยการให้ความรู ้ 

ด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษา

สุขภาพของตนเอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีเพื่อให้พนักงาน 

ได้รับความสะดวกและมีโอกาสในการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง  

การตรวจคัดกรองโรคร้ายประเภทต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง เพื่อลด 

ความเสี่ยงในการเจ็บป่วย รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่แพร่

ระบาด เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจแก่พนกังานว่าจะมสีขุภาพทีด่ ีไม่เจบ็ป่วย

 • แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยดูแลพนักงาน 

ให้ได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้ ในกรณีเจ็บป่วย รวมถึง

ได้รับบริการได้สะดวก จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านการ

แพทย์ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ 

รวมถึงการจัดยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการดูแลรักษา และบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยเบื้องต้น

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อม 

ในการทำางาน

 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญด้านการจัดการความปลอดภัย 

ดูแลให้พนักงานทุกคนมีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี ตามหลัก 

อาชีวอนามัย ซึ่งได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบาย แนวปฏิบัติด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานทีส่อดคล้อง

ตามกฎหมายบัญญัติ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานขึ้นเพื่อด�าเนินการ 

ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด ทัง้นี ้ได้ส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกั 

เผยแพร่ความรู้แก่พนักงานผ่านกิจกรรม และการจัดอบรมหลักสูตร

ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงดูแลพนักงาน 

ทีเ่จบ็ป่วย บาดเจบ็ให้ได้รบัการรกัษาอย่างเหมาะสม โดยมกีารก�าหนด

เป็นนโยบาย ดังนี้

 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

 กลุม่ธนชาตมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายการบรหิาร 

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน ตลอดจนควบคมุก�ากบัดแูลให้มกีารจดัท�าแผนงานด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง และ

มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานตามที่ทางราชการก�าหนด

 2. บริหารจัดการ ดูแลสถานประกอบกิจการ และพนักงาน 

ให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ  

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้พนักงาน 

ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย

 3. ด�าเนินการควบคุม ก�ากับและดูแลการด�าเนินการ 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 4. จัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ

ท�างานไว้ที่สถานประกอบกิจการ

 5. สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึทรพัยากรบคุคล 

งบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอและเหมาะสม

 6. พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานและโดยรอบ

บริเวณสถานประกอบกิจการอยู ่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย  

มสีภาพแวดล้อมทีด่ถีกูสขุลกัษณะ อนัน�ามาซึง่คณุภาพชวีติการท�างาน

และสุขภาพที่ดีของพนักงาน

 7. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน และหลักสูตรความปลอดภัย 

ให้กับพนักงานทุกคน

 8. จัดให้มีคณะกรรมการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต

การพัฒนาบุคลากร

 บนพื้นฐานความเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 

ขององค์กร กลุ่มธนชาตจึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนา

บคุลากรอย่างจรงิจงัและเป็นระบบ ภายใต้กรอบแนวคดิในการพฒันา 

Thanachart’s People Development Model 70:20:10 ซึง่ประกอบ

ไปด้วย ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ 

ในการท�างานจริง (On-the-job Experience) ร้อยละ 20 เป็นส่วนที่ 

ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชา 

เช่น การสอนงาน (Coaching) และการให้ค�าปรึกษา (Mentoring) 

เป็นต้น และอีกร้อยละ 10 เป็นการฝึกอบรม (Training) 

 แนวทางดำาเนินงานด้านฝึกอบรม

 กระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาตจะเริ่มตั้งแต่

การพัฒนาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่ส�าคัญ 

ในการปฏบิตังิานตามรายต�าแหน่งงาน การพฒันาเพือ่ยกระดบัวชิาชพี

ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์ การให้บริการลูกค้า กระบวนการ

ท�างาน ระบบงานบนพื้นฐานของการด�าเนินงานตามกฎระเบียบ

ของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจน 

การพฒันาทกัษะการบรหิารและภาวะผูน้�าส�าหรบัหวัหน้างานในแต่ละ

ระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะ 

ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยในปี 2561 กลุ่มธนชาตได้ด�าเนินการต่าง ๆ  

ในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

 1.	 การฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะทีส่�าคญัในการปฏบิตังิาน 

(Corporate Training) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

พนักงานสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence) ซึ่งครอบคลุม 

ทั้ง 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย 1. เก่งคิด (Thinking Skill) 2. เก่งคน 

(People Management) 3. เก่งงาน (Performance Management) 

และ 4. เก่งสื่อสาร (Communication Skill)

 2.	 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานตาม

ต�าแหน่งงาน	(Functional	Training) เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า 

ภายใต้แนวคิด Customer Centricity เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ

ทางการเงนิทีต่รงกบัความต้องการและเหมาะสมกบัความเสีย่งทีล่กูค้า

สามารถรบัได้ ตลอดจนอยูภ่ายใต้เงือ่นไขและกฎระเบยีบของทางการ

อย่างถูกต้องและโปร่งใส ประกอบด้วย

 

  2.1 การฝ ึกอบรมหลักสูตรความรู ้ด ้านผลิตภัณฑ์  

(Product Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจ 

ในผลติภณัฑ์และบรกิารต่าง ๆ  ขององค์กรทีม่ีการปรบัปรงุให้ทนัสมยั

อยูต่ลอดเวลา สามารถน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้าได้อย่างเหมาะสม 

ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

  2.2 การฝึกอบรมหลักสูตร Branch Academy เพื่อ

เสริมสร้างองค์ความรู ้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ให้กับเจ้าหน้าที่สาขาในทุกระดับ เพื่อให้สามารถค้นหาความต้องการ

ของลูกค้า ให้ค�าปรึกษา และน�าเสนอบริการทางการเงินให้ตรงกับ 

ความต้องการของลูกค้า (Customer Solutions) บนมาตรฐานของ

ความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

  2.3 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของระบบงาน 

ต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และ 

มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบการบริหารจัดการลูกค้า  

เพือ่การน�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิ ระบบการพจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ 

และระบบการสัง่ซือ้-ขายผลติภณัฑ์ด้านการประกนัภยัและประกนัชวีติ 

เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่พนักงานในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

มีการอบรมและสัมมนาเรื่องแนวคิดและทักษะการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 

(Innovation) ให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิด 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�างานที่มีการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างทันเวลา 

  2.4 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ เช่น หลักสูตรผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ นายหน้า

ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link) เป็นต้น
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  2.5 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการ 

เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับผู ้บริหารและพนักงานทุกคน 

สามารถบริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง 

อย่างแท้จริง โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม 

เช่น หลักสูตรความรู ้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิ พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ 

แก่การก่อการร้าย และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due  

Diligence: CDD) หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น (CG & Anti-Corruption) ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

โดยร่วมมือกับภาครัฐบาล เพื่อสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรม 

ทางธุรกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

 3.	 การพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้น�า	 (Leadership)

ผู ้บริหารถือเป็นผู ้ที่มีส ่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ 

กลยุทธ์ขององค์กร กลุ่มธนชาตจึงได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนา

ทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผู้น�าแก่ผู้บริหารในแต่ละระดับ

อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง เพือ่เสรมิสร้าง (Enhance) เร่ง (Accelerate) 

และรักษา (Maintain) ศักยภาพ ความสามารถและสมรรถนะ

ของผู้บริหารในการบริหารงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิด

ประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดและตัดสินใจ 

(Thinking and Decision Making Skills) ทักษะการสื่อสาร 

เชิงกลยุทธ์ (Strategic Influening Skill) และทักษะการสอนงาน 

(Coaching Skill) รวมถึงมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมใน

การอบรมและสัมมนากับองค์กรชั้นน�าในประเทศและต่างประเทศ  

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กร

ต่าง ๆ

 4.	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้แบบผสมผสาน	

(Blended-Learning	Organization) กลุ่มธนชาตได้ออกแบบและ

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผ่านการเรียนรู้ ในช่องทาง 

ที่หลากหลาย เพื่อใช้ ในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ 

อย่างสูงสุด ดังนี้

  4.1 การสอนงาน (Coaching) โดยผู ้บังคับบัญชา  

เพื่อให้ค�าปรึกษา แนะน�า รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับ 

ผูท้ีไ่ด้รบัการสอนงาน ให้สามารถปฏบิตังิานจรงิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

  4.2 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ซึง่พนกังานจะได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ ตลอดจนร่วมกนั 

หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมผีูเ้ชีย่วชาญเป็นทีป่รกึษาให้ค�าเสนอแนะ 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกิด

ประโยชน์ต่อองค์กร

  4.3 การเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ภายในกลุ่มธนชาต 

โดยมีการก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการให้บริการ

ลูกค้า

  4.4 การเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  

ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในกลุ่มธนชาต ซึ่งใน ปี 2561  

ได้จัดเตรียมหลักสูตรที่อยู่ในระบบเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ 

ได ้ด ้วยตนเองตลอดเวลา จ�านวนหลายหลักสูตร โดยมีการ 

วัดประสิทธิภาพของการเรียนรู ้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งด้วย 

การทดสอบก่อนและหลังการอบรม

  4.5 การจัดให ้มีแหล ่งองค ์ความรู ้  (Knowledge  

Management) โดยมีการรวบรวมองค์ความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อ

พนกังาน ทัง้ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิานในระดบัต่าง ๆ  

ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยกระดับบริการผลิตภัณฑ์ของ

องค์กร ความรู้ด้านกฎเกณฑ์จากทางการ รวมทั้งคู่มือการท�างานกับ

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน และ

องค์ความรู้ ในด้านการดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิตได้อย่าง

สมดุล โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ ในระบบที่สามารถเรียกใช้งาน 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 นอกเหนอืจากองค์ประกอบข้างต้น กลุม่ธนชาตมกีารด�าเนนิการ

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่ โดยพนักงานใหม่ทุกคน 

จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 1 วัน  

เนือ้หาประกอบด้วย ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ ค่านยิมหลกั โครงสร้าง

องค์กร การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และข้อมูลด้านสวัสดิการพนักงาน  

เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมธุรกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ต่าง ๆ 

เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มธนชาต สร้างความผูกพันระหว่าง

เพื่อนร่วมงานและองค์กร อันเป็นรากฐานของการรักษาบุคลากรใหม่

ให้อยู่กับองค์กรต่อไป

 ในการพัฒนาบุคลากร ได้ด�าเนินการผ่านทางช่องทางการ

เรยีนรูท้ีห่ลากหลายรปูแบบ เช่น การเรยีนรูภ้ายในองค์กร (In-house 

Learning) การเรียนรู้กับสถาบันต่าง ๆ ภายนอกองค์กร (Public 

Learning) และการเรียนรู ้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-learning) หลังจากที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมตามแต่ละ

หลักสูตรแล้ว จะจัดให้มีการวัดผลการเรียนรู ้ภายหลังเสร็จสิ้น 

การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง

และน�าไปสู่การพัฒนาส�าหรับการท�างานในอนาคตได้
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หลักสูตรที่จัดอบรม ปี 2561

ธนาคารธนชาตและบริษัทอื่นในกลุ่มธนชาต

หลักสูตร

 In-house Learning 194 99 615 295 31,549 2,984

 Public Learning 199 118 238 139 791 679

 E-learning 25 3 25 1 51,895 1,579

 

 รวม	 418	 220	 878	 435	 84,235	 5,242

ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต
บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น จ�านวนครั้งที่พนักงานเข้าอบรม

สวัสดิการ

กลุ่มธนชาตมีสวัสดิการให้กับพนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

สวัสดิการ

 เงินเดือน ✓ ✓ ✓

 ค่าล่วงเวลา ✓ ✓ ✓

 ฝึกอบรม/พัฒนาพนักงาน/ทุนพนักงาน ✓ ✓ ✓

 เงินช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพ ✓ ✓ ** X

 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ✓ ✓ ** X

 ค่ารักษาพยาบาล ✓ ✓ ** X

 ค่าเช่าบ้าน ✓ ✓ ** X

 เงินกู้สวัสดิการพนักงาน ✓ ✓ ** X

 เบี้ยเสี่ยงภัย ✓ ✓ ✓

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ✓ ✓ ** X

 เครื่องแบบพนักงาน ✓ * ✓ * X

ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานประจ�า

ประเภทพนักงาน

พนักงานสัญญาจ้าง

หมายเหตุ 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 
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รายงานประจำาปี 2561

ข้อมูลพนักงาน

จำานวนพนักงานกลุ่มธนชาตจำาแนกตามระดับ

สามารถมั่นใจได้ว่าความคิดเห็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งกลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพัน 

ของพนักงานให้สูงขึ้น มากกว่าหรือเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�าในตลาด

โดยในปี 2561 มีพนักงานที่ตอบแบบส�ารวจรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานในกลุ่มธนชาตทั้งหมด ซึ่งได้ด�าเนินการจัดกลุ่ม

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

ส�าหรับการจ่ายผลตอบแทน มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไป โดยผลตอบแทน 

ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนัสประจ�าปี จะพิจารณาในรูปแบบและจ�านวนที่เหมาะสม อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานตามบทบาท

หน้าที่และเป้าหมายที่ก�าหนดของแต่ละสาย/ฝ่ายงาน และมีอัตราที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจในระดับเดียวกันได้

พนักงานประจ�าจ�าแนกตามระดับ

 ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ SVP - CEO)
1
 ชาย 77 82 70

  หญิง 24 22 25

 

 รวม	 	 101	 104	 95

 ผู้บริหาร (ตั้งแต่ AVP - FVP)
2
 ชาย 448 454 455

  หญิง 460 451 453

 รวม	 	 908	 905	 908

 พนักงาน (ตั้งแต่ O - SM)
3
 ชาย 4,490 4,577 4,595

  หญิง 8,394 8,299 8,390

 รวม	 	 12,884	 12,876	 12,985

	 รวมทั้งสิ้น	 	 13,893	 13,885	 13,988

เพศ

จ�านวน (คน)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

หมายเหตุ 
1
 ตั้งแต่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโส ถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
2
 ตั้งแต่ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ถึง ผู้อ�านวยการ

 
3
 ตั้งแต่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ ถึง ผู้จัดการอาวุโส
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

พนักงานชั่วคราว

 เพศชาย 88 69

 เพศหญิง 105 78

 

	 รวม	 193	 147

จ�านวน (คน)

ปี 2560ปี 2561

พนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

ประเภทพนักงาน

 ส�านักงานใหญ่ ชาย 2,839 3,730 3,662

  หญิง 4,971 5,003 4,962

 

 รวม	 	 7,810	 8,733	 8,624

 สาขาในประเทศ ชาย 2,057 1,383 1,458

  หญิง 4,026 3,769 3,906

 รวม	 	 6,083	 5,152	 5,364

	 รวมทั้งสิ้น	 	 13,893	 13,885	 13,988

 พนักงานเข้าใหม่ ชาย 519 423 510

  หญิง 1,356 979 1,293

 

 รวม	 	 1,875	 1,402	 1,803

 พนักงานพ้นสภาพ ชาย 615 803 664

  หญิง 1,252 1,471 1,305

 รวม	 	 1,867	 2,274	 1,969

เพศ

เพศ

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2559

จำานวนพนักงานกลุ่มธนชาตจำาแนกตามพื้นที่

จำานวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ

หมายเหตุ ไม่มีสาขาในต่างประเทศ
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กรณีของการลา

 จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 8,708 8,772 8,868

 จ�านวนพนักงานที่ได้ ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 281 337 313

 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (คน) 279 320 313

 อัตราพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (ร้อยละ) 99 95 100

 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

  และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี (คน) 252 296 297

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

จำานวนการกลับเข้าทำางานและอัตราการคงอยู่ของบุคลากรหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง)

 ทัง้นี ้ ข้อมลูทีเ่ปิดเผยในรายงานส่วนนี ้ ในปี 2561 นบัรวมจ�านวนพนกังานของ 1) ราชธานลีสิซิง่ 2) รกัษาความปลอดภยั สคบิ เซอร์วสิ  

3) เอม็บเีค ไลฟ์ 4) ทเีอม็ โบรคเกอร์ 5) เอม็ท ีเซอร์วสิ 2016 และ 6) อาร์ทีเอ็น และในปี 2560 นับรวมจ�านวนพนักงานของบริษัทล�าดับที่ 1-5

2. การดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงาน

กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน  

และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการลดการใช้พลังงาน ให้ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน  

จึงท�าให้กลุ่มธนชาตสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธนชาตยังมุ่งเน้นการสร้างอุปนิสัยและจิตส�านึกในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของประชากร เช่น การขาดแคลนน�้า การท�าลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งเสริมให้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน ทั้งในอาคารส�านักงานใหญ่ ส�านักงานในภูมิภาค และสาขา เช่น 

การเปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยดั LED ในอาคารส�านกังาน เพือ่ยดือายจุ�านวนชัว่โมงการใช้งานและลดปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

ภายในอาคาร การเลอืกใช้นวตักรรมสเีพือ่สขุภาพทีเ่น้นความปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้ได้ท�าการปรบัปรงุระบบปรบัอากาศใหม่ 

โดยน�าระบบ Magnetic Chiller มาปรับใช้ที่อาคารสวนมะลิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบปรับอากาศและลดปริมาณการใช้ระบบ

ปรับอากาศแบบแยกส่วน อีกทั้งมีการควบคุมและติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงระบบเครื่องจักร

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้พลังงานทางเลือกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบางจุดของอาคารส�านักงาน เพื่อบรรเทาการใช้พลังงานไฟฟ้า 

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันทุกปี

กลุ่มธนชาตมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเป็นอาคารควบคุมจ�านวน 3 อาคาร 1) อาคารสวนมะลิ  

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

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำานักงาน ทั้ง 3 อาคาร ในปี 2558 - 2560 (ค่าการใช้พลังงาน กิโลวัตต์ - ชั่วโมง (kWh))

อาคาร การใช้ไฟฟ้า ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

สวนมะลิ

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 3,723,000.00 3,860,000.00 3,852,000.00

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี) 2,167.16 2,246.91 2,242.25

เพชรบุรี

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 2,896,000.00 3,027,000.00 3,323,000.00

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี) 1,624.66 1,762.02 1,934.32

วงศ์สว่าง

การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) 1,378,000.00 1,466,000.00 1,508,000.00

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ตัน / ปี) 773.05 853.36 877.81
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ฝึกอบรมปลูกจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ ในการอบรมกลุ่มพลังมด

ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรภายในองค์กรแต่ละหน่วยงานให้ตรง 

เป้าหมายมากขึ้น เน้นความรู้ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ภายใน

สถานทีท่�างาน และสามารถปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัของผูเ้ข้าร่วมอบรม 

โดยมีการจัดอบรมปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พลังงานอย่างยั่งยืน

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

โดยการจัดกิจกรรม Energy Day ภายใต้ โครงการที่ชื่อว่า 

“Reuse - Recycle - Refund” เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและ

ลดโลกร้อน สร้างความตระหนกัในการอนรุกัษ์พลงังาน รณรงค์การใช้ซ�า้ 

การน�าวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ ใหม่ และการสะสมคะแนนเพื่อแลก

รับของรางวัล ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมระบายสีถุงผ้า กิจกรรม

สอยดาวโดยน�ารายได้จากการจ�าหน่ายถงุผ้า จ�านวน 1,100 ใบ มอบให้

โรงพยาบาลของรฐับาล เพือ่ใช้ส�าหรบัการจ่ายยาให้กบัประชาชนทัว่ไป 

กิจกรรมการรับบริจาคเศษวัสดุอลูมิเนียมเพื่อใช้ ในการผลิตขาเทียม 

และกิจกรรมการรับบริจาคขวดน�้าพลาสติกผ่านเครื่องรับอัตโนมัติ 

(Refund Machine) สะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล โดยจะ

น�าขวดน�้าพลาสติกที่รับจากการบริจาคเข้าสู่กระบวนการให้สามารถ

น�ากลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ได้ถึง 121 กิโลกรัม

โครงการ “ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน”

กลุ่มธนชาตได้ ให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการด�าเนินธุรกิจผ่านการใช้

พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่อาจส่งผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ในทุก ๆ กลุ่ม ในปี 2561 กลุ่มธนชาตจึงได้เสริมศักยภาพและ 

องค์ความรูข้องบคุลากรในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ 

ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก

มาให้ความรู ้แก่บุคลากร จ�านวน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร  

“การประหยดัพลงังานและการเปลีย่นแปลงของโลก”  และหลกัสตูร 

“ท�าไมต้องอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปได้

อย่างถูกวิธี มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

รวมไปถึงการเห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมภายใน

องค์กรเพื่อร่วมมือกันประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งตัวแทน

จากคณะท�างานด้านการจดัการพลงังานเข้าร่วมอบรมสมัมนาภายนอก 

จ�านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “เจาะลึกเครื่องท�าน�้าเย็นในยุค 

IoT เชื่อมโลก” และหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการพลังงานและ

ระบบปรับอากาศยุคดิจิทัล” ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ณ อาคารอนุรักษ์พลังงาน

เฉลมิพระเกยีรต ิเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการท�างานของระบบปรับอากาศมากยิ่งขึ้น

1	-	7	 อบรมการใช้พลังงาน	ณ	อาคารต่าง	ๆ	ของกลุ่มธนชาต

	 รวม	7	อาคาร

8	-	10	 กจิกรรม	Energy	Day	ภายใต้โครงการ	“ใช้ของเดมิ	เพิม่คณุค่า”

2

4

1

3

6

8

5

7

109
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จากการด�าเนนิการทีผ่่านมา กลุม่ธนชาตมุง่เน้นการเสรมิสร้าง 

ความยัง่ยนืให้กบัองค์กรและธรุกจิมาอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ทกุหน่วยงาน 

ภายในองค์กรร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน  

ซึ่งสามารถน�ามาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และตัวบุคลากรเอง 

เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงานในองค์กรที่ประสบความส�าเร็จด้าน 

การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

อาคารของกลุ่มธนชาต อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เช่น

• ศึกษาดูงานอาคารตัวอย่างด้านการจัดการพลังงาน

นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ส�านักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่17 

พฤษภาคม 2561

• ศึกษาดูงานอาคารตัวอย่าง ด้านการจัดการพลังงาน 

นอกสถานที ่ครัง้ที ่2 ณ ศนูย์การเรยีนรูป่้าในกรงุ สถาบนัปลกูป่า ปตท. 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

การบริหารจัดการนำ้าและของเสีย

กลุ่มธนชาตยังด�าเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการน�้า

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดรูปแบบ กระบวนการการจัดการน�้า 

ที่ใช้ ในองค์กร รณรงค์ ให้พนักงานเห็นความส�าคัญในการใช้น�้า 

อย ่างรู ้คุณค่าเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าในอนาคต  

โดยประชาสัมพันธ์การใช้น�้าอย่างประหยัด การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

เพื่อการประหยัดน�้า รวมถึงการบริหารจัดการน�้าที่ผ่านการบ�าบัด 

น�้าเสียท�าการตรวจวัดค่าระดับน�้าเสียเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ 

โดยผู ้ เชี่ ยวชาญและเจ ้ าหน ้ าที่ จ ากกรมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะปล่อยน�้าเสียลงสู่

ล�าคลองสาธารณะ ค่าต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง 

ที่ก�าหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

การดำาเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน

กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญักบัมาตรการควบคมุการใช้พลงังาน

ตามนโยบายการอนรุกัษ์พลงังาน โดยผูบ้รหิารและพนกังานด�าเนนิการ 

อย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า 

และปรบัปรงุพฒันาระบบเดมิให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่มาตรการทีด่�าเนนิการ

ในแตล่ะอาคารของกลุม่ธนชาตจะตอ้งค�านงึถงึการประหยดัพลังงาน

เป็นสิ่งส�าคัญ ผลการด�าเนินการต้องไม่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ 

ของพนักงานในอาคาร รวมถึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกอาคารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น

• การควบคมุการเปิด	-	ปิด	ป๊ัมน�า้ด ีเป็นการบรหิารจดัการ

การใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา โดยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้พลังงานไฟฟ้า 

ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (On Peak) และมาใช้งาน 

ในช่วงทีม่คีวามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00 

นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา

11	-	13		ศกึษาดงูานอาคารตวัอย่าง	ด้านการจดัการพลงังานนอกสถานที	่	

	 ครัง้ที	่1	ณ	อาคารศนูย์การเรยีนรูส้ขุภาวะ

14	-	16	ศกึษาดงูานอาคารตวัอย่าง	ด้านการจดัการพลงังานนอกสถานที่ 

	 ครั้งที่	2	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง

11

12

14

13

1615
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• 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�าหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาสิ่งที่

เจือปนมาในน�้า และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในอาคารต่าง ๆ 

รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารว่าน�้าดื่มในแต่ละอาคาร 

มีความสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• การจัดอบรมหลักสูตร	“การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องต้นส�าหรับพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ทักษะ 

เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ในภาวะเบื้องต้น โดยมีการฝึกทั้งใน 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง

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

• การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�าคัญ 

ของการลดการใช้กระดาษ เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้

กระดาษให้น้อยที่สุด และส่งเสริมให้น�ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้า

ภายในหน่วยงาน เป็นต้น
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3. การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ 

ผู้บริโภคอย่างชัดเจน

การคุ้มครองสิทธิของลูกค้า 

- ในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มธนชาตได้มีการด�าเนินการเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1) ปรบัปรงุนโยบายฯ และคูม่อืจรรยาบรรณ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ โดยได้น�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

 ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017: 

CG Code) ของ ก.ล.ต. หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ

ทางการเงินและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 

จรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct 

2016) ที่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย และหลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจ 

การก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

2) ก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ  

ดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทฯ

3) จดัหลกัสตูรอบรมเรือ่งคูม่อืจรรยาบรรณให้กบัพนกังานใหม่ทกุระดบัและลงนาม

รับทราบคู่มือจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง 

4) จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต ลงนามยอมรับ

ปฏิบัติตามนโยบายฯ และจรรยาบรรณดังกล่าว และลงนามไม่กระท�าการใด 

ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict 

of Interest) ต่อกลุ่มธนชาต

5) จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต เพื่อพัฒนา 

ทดสอบและวัดระดับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปีละ 2 ครั้ง

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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ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ ่มธนชาตได ้ด� าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา 

อย่างยัง่ยนืตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน โดยเริม่จากการบรหิารผลกระทบ

ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม ผ่านการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคารธนชาต 

และมีการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้คู่ค้าพัฒนาไปสู่

ความยั่งยืน โดยการด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ จึงมุ่งหวังให้คู ่ค้าของกลุ่มธนชาตมีการพัฒนา 

ในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิควบคูก่บัการยกระดบัมาตรฐานสิง่แวดล้อม

และสังคมไปพร้อม ๆ กัน

การด�าเนินธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่าง 

รบัผดิชอบ ในปี 2561 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�าการของอาคาร

ส�านกังานหรอืบรเิวณทีต่ดิตัง้เครือ่งอเิลก็ทรอนกิส์ 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 2561

• มกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิารงานด้านการจดัซือ้ 

จัดจ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในกระบวนการบริหาร  

การจดัการ และการปฏบิตังิานตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน โดยได้ก�าหนด

นโยบายการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง และมอบหมายให้ฝ่ายกลยุทธ์

จดัซือ้จดัจ้างและบรหิารงานกลางเป็นผูร้บัผดิชอบ เพือ่ให้กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตลอดจนมีการประเมินผลผู้ขายและ 

ผู้ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

• มีการก�าหนดแนวทางการคัดเลือกคู่ค้า โดยต้องเป็น 

ผู ้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานผู ้ขอใช้บริการ  

เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในแต่ละลักษณะ

การจัดซื้อจัดจ้าง มีผลงานที่ผ่านมา (Site Reference) ตรงตาม

ลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าของโครงการ

นั้น ๆ เช่น ถ้าโครงการที่ธนาคารธนชาตต้องการสรรหามีมูลค่า  

5 ล้านบาท ผลงานที่น�ามาแสดงเป็น Site Reference ก็ต้องมีมูลค่า

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท และมีการตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ (EDI) และตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้มีรายชื่อ

บุคคลที่ถูกก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน (AMLO List)

• สนับสนุนให้ผู ้ขายและผู้ ให้บริการให้ความส�าคัญต่อ 

การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อยกระดับและขยายขอบเขตไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน  

และการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานร่วมกับคู่ค้าในรูปแบบต่าง ๆ 

ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเป็นระบบ และช่วยส่งต่อ

แนวคิดเพื่อให้คู่ค้าสามารถมีแนวทางการจัดการที่ดีขึ้น ช่วยหาวิธี 

ลดต้นทุนอย่างถูกต้องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี และมีราคา

เหมาะสมแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อให้คู่ค้าสามารถท�าธุรกิจได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนเช่นกัน
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• 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 

ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีความร่วมมือกันในการพัฒนา

สินค้าและบริการ ให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ 

ทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะเดยีวกนักส็นบัสนนุการเตบิโตของธรุกจิของผูข้ายและผู้ ให้บรกิาร

อีกด้วย  มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าและให้ความรู้ด้านการเงิน

ให้กบัพนกังานของคูค้่าเพือ่ให้มคีวามรูแ้ละสามารถน�าไปใช้อย่างเป็น

ประโยชน์ต่อไป

• 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 ้วัตถุดิบในการผลิตด้วยกระบวนการใช้วัสดุ 

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. กระดาษชนดิ 70 แกรม เป็นกระดาษทีใ่ช้เป็นจ�านวนมาก 

ที่สุดถึงร้อยละ 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
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โครงการจัดซื้อถังดับเพลิง 

โดยใช้สูตรน�้าแทนแบบผง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NON-

CFC) สามารถยับยั้งการเกิดก๊าซพิษ มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจน 

ขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น) ปลอดภัยส�าหรับฉีดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว 

โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

ก�าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นการน�าวัสดุที่ใช้จะต้อง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผู ้ผลิตที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิต และอาคารสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยก�าหนดให้ใช้วตัถดุบิในการผลติด้วยกระบวนการใช้วสัดทุีส่ามารถ

น�ามารีไซเคิลได้ เช่น การใช้เฟอร์นิเจอร์ส�านักงานที่สามารถน�ามา

ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการจัดวางใหม่โดยไม่ต้องทิ้งให้สูญเปล่า  

ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตใหม่ อีกทั้งยังมี 

ขั้นตอนในการออกแบบ เช่น พื้นด้านบนของโต๊ะ ที่เท้าแขน และ 

ขาโต๊ะ ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านขวาและซ้ายโดยไม่ต้องสั่งชิ้นส่วนใหม่ 

กรณีมีการปรับปรุงพื้นที่หรือโยกย้ายต�าแหน่งเฟอร์นิเจอร์

โครงการจัดซื้อเครื่องทำานำ้าเย็นระบบ Magnetic Bearing 

Oil Free ติดตั้งที่อาคารสวนมะลิ 

ก�าหนดแนวทางการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและช่วย

ประหยดัการใช้พลงังานไฟฟ้าได้มากขึน้ โดยเลอืกใช้ระบบ Magnetic 

Bearing Oil Free ซึ่งสามารถเปิดปิดระบบปรับอากาศชั้นหนึ่งชั้นใด

กไ็ด้ และระบบดงักล่าวไม่จ�าเป็นต้องใช้น�า้มนัในการท�างานของเครือ่ง

เหมือนระบบเดิมจึงท�าให้ลดปริมาณการใช้น�้ามัน ประหยัดต้นทุน 

ในการซ่อมบ�ารุง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบจัดซื้อออนไลน์

น�าระบบจัดซื้อออนไลน์ (Online Purchasing System)  

มาใช้ ในกระบวนการจัดซื้อสินค้ามาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มธนชาต

สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้มากกว่าร้อยละ 1 ของปริมาณ

กระดาษที่เคยใช้ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ

ได้ถึงปีละ 150,000 บาท และเพิ่มระบบการขอราคาและข้อมูลผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eRFX) มาใช้ ในกระบวนการจัดซื้อสินค้าและ

บริการ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษที่ต้องน�าส่งให้กับคู่ค้าเพื่อใช้

ประกอบการเสนอราคาโครงการ

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพัน 

ต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการ 

ค�้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้  

ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย  

เงือ่นไขการค�้าประกนัและเรือ่งอื่นใดที่ตกลงไว้กบัเจา้หนี้ โดยบรษิัทฯ 

จะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ ้าหนี้ตามเงื่อนไข 

ที่ตกลงกัน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส อย่างสม�่าเสมอ

ส�าหรับการบริหารเงินทุน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ 

ความมั่นคงและแข็งแกร่ง และบริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียง 

ในการช�าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลา

ความรับผิดชอบต ่อการป ้องกันการละ เมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ 

ด้านนโยบาย

กลุ ่มธนชาตก�าหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเครื่อง

คอมพวิเตอร์และการใช้งาน เพือ่ควบคมุการละเมดิลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์

ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมส�าเร็จรูปบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรม

ด้านกระบวนการ

• มกีระบวนการในการจดัเกบ็ทะเบยีนทรพัย์สนิและสอบทาน 

เพื่อปรับปรุงทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการส่งเจ้าหน้าที่ 

เข้าส�ารวจซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน

• มีกระบวนการลงทะเบียนการสั่งซื้อเมื่อมีการร้องขอ 

จากผู้ ใช้งาน

ด้านเทคโนโลยี

• ผู้ ใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์ ไม่สามารถตดิตัง้ซอฟต์แวร์

ได้เอง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ท�าการระงับสิทธิ์ของผู ้ ใช้งาน  

หากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์จะต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายงาน  

และต้องท�าการร้องขอมายงัหน่วยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 

เพื่อด�าเนินการต่อไป

• มีระบบ Desktop Management ในการตรวจสอบ

ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเก็บข้อมูล

เพื่อจัดท�าเป็นรายงานทุกเดือน

ด้านผู้ใช้งาน

จัดอบรมและมีการทดสอบ IT Security Awareness ของ

พนกังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้รบัทราบนโยบายความปลอดภยั

ระบบสารสนเทศ
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำาเนินธุรกิจ (CSR in 

Process) ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

1. โครงการ “Rethink”

 โครงการ “Rethink” เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ธนาคาร

ธนชาตได้ริเริ่ม และพัฒนาแนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และได้ด�าเนนิการ

มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมในด้านเศรษฐกิจให้มี 

ความมัน่คงอย่างยัง่ยนื ผ่านการให้ความรูแ้ละส่งเสรมิวนิยัทางการเงนิ 

ที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้น�าเสนอภายใต้สโลแกน “คิดใหม่  

ใช้เงินเป็น เห็นความสุข”

 ในปี 2561 ได้มกีารเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์โครงการ 

ดังกล่าวผ่านหลากหลายช่องทางภายใต้แนวคิด “ชุดวินาทีคิด” หรือ 

“Rethink Second” ถ่ายทอดเนื้อหาในรูปแบบคลิปวิดีโอที่บอกเล่า

เรื่องราวและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน วินาทีคิด

ก่อนตัดสินใจใช้จ่ายของคนในแต่ละกลุ่ม ทั้งในกลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัย

ท�างาน จนถึงกลุ่มผู้อาวุโส เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

ของเวลาช่วงก่อนทีจ่ะท�าการตดัสนิใจเรือ่งการเงนิ หากสามารถฉกุคดิ 

และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้จ่ายในปัจจบุนัได้ กน็บัเป็นจดุเริม่ต้น 

ที่ดีที่จะน�ามาซึ่งความมั่นคงทางการเงิน และความสุขที่ยั่งยืน 

ในอนาคต ทั้งนี้ โฆษณาดังกล่าวได้ถูกน�าไปพัฒนาและต่อยอด 

ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู ้และความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นไป 

ในวงกว้าง

 นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้การปลูกฝังเรื่องวินัยการออม 

และการบริหารจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย และ

สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ทางธนาคารธนชาตได้จัดท�ารายการ  

“T-Money Tips” เพื่อน�าเสนอเกร็ดความรู้ เคล็ดลับ และค�าแนะน�า

เรื่องการเงินในชีวิตประจ�าวัน เช่น การค�านวณภาษี การวางแผน 

การเงินส�าหรับชีวิตหลังเกษียณ โดยได้ประชาสัมพันธ์รายการ 

ดังกล่าว และเนื้อหาความรู้เรื่องเงินอื่น ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ

ธนาคารธนชาต เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ สื่อโทรทัศน์ในสาขา และเว็บไซต์  

www.thanachartcsr.com ตลอดทั้งปี

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 

17	-	18	โครงการ	“Rethink”

19	-	21	โครงการ	“ธนชาตประกันภัย	Yes,	We	Safe”

17

18

20

21

19
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เป็น 2 ด้าน คอื ด้านการป้องกนั ทีมุ่ง่ส่งเสรมิการสร้างความปลอดภยั 

และด้านความช่วยเหลือ ที่มุ่งสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากปัจจัย

ต่าง ๆ ที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2561 ธนชาตประกันภัย ได้จัดท�าโครงการ “Drive DD 

United Season 4” เพื่อร่วมกันป้องกันและสร้างความปลอดภัย 

บนท้องถนน ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จ�ากัดชั้นปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติ 

การเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุด ร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่ “คิด” และ 

“ท�า” คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในหัวข้อ 

“Keep Life Drive Slow สโลว์นิด ทุกชีวิตปลอดภัย” เพื่อสร้าง

จิตส�านึกในการขับขี่รถยนต์ ให้กับเยาวชนทั้งในฐานะผู้รับสื่อและ 

ในอนาคตหลายคนอาจเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อสู่สาธารณะ

และกลายเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยปลูกฝังจิตส�านึกในการสร้าง

สังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ คปภ. ส�านักงานเครือข่าย 

ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.)

ส่วนด้านการช่วยเหลือ ธนชาตประกันภัยมีความเชื่อว่า

อบุตัเิหตเุป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถป้องกนัได้ทัง้หมด จงึได้มอบทนุการศกึษา

ให้กบันกัศกึษาโรงเรยีนกายอปุกรณ์สรินิธร คณะแพทยศาสตร์ศริริาช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันสร้างนักกายอุปกรณ์  

ผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพและคืนชีวิตให้แก่ผู้พิการในระดับชั้นปริญญาตรี  

ให้มีความรู ้ทางการท�ากายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม  

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยและหายป่วยแต่ยังมีความพิการอยู่ 

จนสามารถประดิษฐ์ ดัดแปลง และพัฒนากายอุปกรณ์ให้ทัดเทียม

สากล เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติที่สุด นอกจากนี้ 

ยังได้ริเริ่มโครงการ “Safer on the Road” รวมพลังชุมชน 

สร้างถนนปลอดภยั โดยร่วมกบัภาคเีครอืข่ายความปลอดภยัทางถนน 

และชุมชนด�าเนินการแก้ปัญหาและปรับปรุงพื้นที่ชุมชนที่เป็น 

จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรอง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุตลอดจน

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนทั้งต่อคนในชุมชนและ 

ผู้ ใช้เส้นทางสัญจรไปมา รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง 9 จังหวัดทั่วประเทศ 

ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก ราชบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี 

นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครนายก เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after Process)

เป็นกิจกรรมที่กลุ ่มธนชาตด�าเนินการนอกเหนือจากการ

ด�าเนินธุรกิจปกติ ซึ่งกลุ่มธนชาตได้ด�าเนินงานด้านการแสดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ ต่อมาเมื่อ 

กลุ ่มธนชาตได้มีธุรกิจธนาคารพาณิชย์ภายในกลุ ่ม และมีสาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของส�านักงานเครือข่าย 

ในภูมิภาคต่าง ๆ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธนชาตมีส่วนร่วม 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งเชิญชวนลูกค้า คู ่ค้า และ

ประชาชนในชุมชนให้มาร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยในปี 2561 

ได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่พฒันา

สังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.	 การส่งเสริมการศึกษา	 ศาสนา	 และเอกลักษณ์ไทย 

เพือ่ร่วมเตมิเตม็และพฒันาระบบการศกึษาไทยให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ซึง่ถอืเป็นการวางรากฐานส�าคญัในการ

พัฒนาความเข้มแข็งของชาติ

2.	 การส่งเสรมิและสนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่สาธารณกศุล 

เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคม 

ผ่านการสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสังคมขององค์กรสาธารณกุศล 

ต่าง ๆ ที่ด�าเนินงานในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีความยั่งยืน 

โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย เด็กและเยาวชน 

สตรี หรือผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ

3.	 การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ 

ด�าเนินการที่สามารถลดผลกระทบทางอ้อมที่มีต ่อสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผ่านการส่งเสริม

ความรู ้ ความเข้าใจในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

รวมทั้งการรณรงค์ และสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่ม

ผู้บริหารและพนักงาน

นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย เป็นกลไกส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มธนชาตด้วย 

โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นให้

เกิดการสร้างสรรค์สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม มีเป้าหมาย 

ในการสร้างต้นแบบในการพัฒนาชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

ให้มีความรู้ ในการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเอง ทั้งใน

เรื่องของความรู้ ความคิด และทักษะในการปฏิบัติ มีความเชื่อมั่น

และสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง รวมทั้งมีทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง

และเหมาะสมในการด�าเนินชีวิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเอง 

ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงการสร้างเครือข่าย

และการประสานงานช่วยเหลือสังคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง 

ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย

ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมของผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม

ธนชาต รวมทั้ง เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านจิตอาสาให้เกิดขึ้นในบุคลากร

ทกุระดบัภายในหน่วยงาน ในปี 2561 ธนาคารธนชาตจงึได้รเิริม่จดัตัง้ 

“Thanachart CSR Club” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดม

ก�าลังจากสมาชิกให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดง

ความคดิเหน็ต่อกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมในปัจจบุนั พร้อมร่วมกนั

วางแผนกิจกรรมเพื่อสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
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รายงานประจำาปี 2561

22	-	24	พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2561

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2561

การถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานของกลุม่ธนชาตมจีดุเริม่ต้น

มาตั้งแต่ปี 2549 ณ วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ โดยในปี 2561 

ถือเป็นการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยกิจกรรม

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกลุ่มธนชาต ถือเป็นกิจกรรม 

เพื่อสังคมหลักที่กลุ่มธนชาตด�าเนินการอย่างเป็นประจ�า เพื่อร่วม 

ส่งเสริมและท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป

ในปี 2561 กลุ ่มธนชาตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

ผ้าพระกฐนิ ให้น�าไปถวาย ณ วดัป้อมวเิชยีรโชตกิาราม พระอารามหลวง 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ธนาคารธนชาตได้เชิญชวน

บริษัทในกลุ่มธนชาต ลูกค้า คู่ค้าต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน 

และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

และสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ไปใน 

ขณะเดยีวกนั ทัง้นี ้ผูม้จีติศรทัธาได้ร่วมกนัถวายปัจจยั เป็นเงนิจ�านวน 

15,773,182.40 บาท และดังเช่นที่ปฏิบัติในทุก ๆ ปี กลุ่มธนชาต 

ยังคงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษา รวมทั้ง

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย

โครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”

ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และเคยเสด็จเข้าร่วมกิจกรรม 

การแข่งขันอ่านฟังเสียงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย  

รวม 2 ครั้ง รวมทั้งจากการทรงงานในพระองค์ในปัจจุบันที่ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ 

เยาวชนของชาต ิธนาคารธนชาตจงึได้กราบทลูเชญิพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนั 

โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47  

ประจ�าปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ณ ศาลาสวนมะลิ อาคารสวนมะลิ 

อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”  

เป็นโครงการทีธ่นาคารธนชาต สานต่อมาจากโครงการ “นครหลวงไทย 

อนรุกัษ์เอกลกัษณ์ไทย” ของธนาคารนครหลวงไทย โดยได้ด�าเนนิการ 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 นี้ ด�าเนินการมาเป็นปีที่  47  

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่ การธ�ารงและรักษาไว้ 

ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และ 

การปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยในชีวิตประจ�าวัน โดยส่งเสริมให้

เอกลักษณ์ดังกล่าวยังคงอยู่คู่กับคนไทย ไม่ให้เกิดการเสื่อมสลายไป

22

23

24
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ตามกาลเวลา และค่านิยมทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรม

ต่างชาติมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการร่วมปลูกจิตส�านึกให้เยาวชน 

ของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และร่วมกัน

รกัษาไว้ให้คงอยูคู่ส่งัคมไทยตลอดไป ซึง่วฒันธรรมทางด้านภาษาไทย 

และมารยาทไทยนั้น จัดเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญที่แสดงถึงความเป็น

ชาติไทยได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมหลักตามโครงการมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การแข่งขัน

อ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับอุดมศึกษา  

เข้าร ่วมแข่งขันในนามของสถาบัน เพื่อแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา โดยในปี 2561 มีผู้เข้าแข่งขันจาก

สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคมากกว่าทุก ๆ ปี โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 

จ�านวนทั้งสิ้นกว่า 5,500 คน และในปีนี้ยังคงมีการประกวด

มารยาทไทยส�าหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเด็ก 

ที่มีป ัญหาบกพร่องทางการได้ยิน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 

ทางสงัคม และสามารถด�ารงชวีติอย่างมคีวามทดัเทยีมกบับคุคลทัว่ไป 

รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และศักยภาพของเด็กที่มี

ปัญหาบกพร่องทางการได้ยนิในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการอนรุกัษ์

เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ผ่านการปฏบิตัตินตามมารยาทไทยทีถ่กูต้อง 

โดยได้ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริม

ศกัยภาพและเปิดโอกาสทางสงัคม รวมทัง้ ส่งเสรมิศกัยภาพในกลุม่เดก็ 

ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นให้เป ็นที่ประจักษ์ ในสังคม  

ธนาคารธนชาต จึงได้ริเริ่มจัด “การแข่งขันอ่านฟังเสียงส�าหรับ 

ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ผ่านการอ่านอักษรเบรลล์ขึ้นเป็นปีแรก 

โดยมีครู อาจารย์ผู ้สมัครจากสถาบัน การศึกษาที่ให้การศึกษา 

แก่เยาวชนในกลุ่มดังกล่าวทั่วประเทศร่วมส่งน้อง ๆ เข้าร่วมการ

แข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในปี 2561 ยังคงจัดให้มีการประกวดคลิปวิดีโอ

โรงเรียนขวัญใจการประกวดในหัวข้อ “กว่าจะก้าวขึ้นเวที” เป็นปีที่ 2 

เพื่อกระตุ ้นการมีส่วนร่วมในโครงการในกลุ ่มนักเรียน ครู และ 

ผู้ปกครอง โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มารยาทไทย 

และอ่านฟังเสียง โดยใช้สื่อออนไลน์ของทางกลุ ่มธนชาตเป็น 

ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจ 

เข้าร่วมการประกวดมากกว่า 60 โรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อม และส่งเสริมศักยภาพของครู อาจารย์ ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ และถ่ายทอดมารยาท

ไทยให้แก่เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้อง ธนาคารธนชาต จึงได้ 

จัดกิจกรรม  “ครูต้นแบบมารยาทไทย” โดยด�าเนินการร่วมกับ 

กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ขึน้เป็นครัง้แรก มผีูส้นใจ

เข้ารับการอบรม กว่า 240 คน นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน

ในกลุ่มธนชาตได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์เอกลักษณ์

25	-	28	โครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”

25

26

27

28
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รายงานประจำาปี 2561

29	-	30	พิพิธภัณฑ์ครุฑ	โดยธนาคารธนชาต

วัฒนธรรมไทย และสามารถน�ามาประพฤติ ปฏิบัติได้จริงทั้งใน 

เวลาท�าการและนอกเวลาท�าการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการ 

จากพนักงานที่มีมารยาทและใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง จึงได้จัดกิจกรรม 

“ธนชาต เท่อย่างไทย...ใคร ๆ กท็�าได้” ส�าหรบัพนกังานกลุม่ธนชาตขึน้ 

โดยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ทั้งทางด้านมารยาทไทยและ 

การอ่านออกเสยีงภาษาไทยทีถ่กูต้องแก่พนกังาน ซึง่ได้รบัความร่วมมอื

จากวิทยากร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ

ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และมีการจัดการประกวดมารยาทไทย

และแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทยในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ครุฑ	โดยธนาคารธนชาต

“พพิธิภณัฑ์ครฑุ โดยธนาคารธนชาต” ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ครฑุ

แห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยที่มาในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ครุฑนั้น เริ่มมาจากการที่ธนาคารธนชาตได้รับโอนกิจการทั้งหมด 

จากธนาคารนครหลวงไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งธนาคาร

นครหลวงไทยนั้น เป็นธนาคารที่มีการด�าเนินกิจการมากว่า 70 ปี 

และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุพระราชทานเครือ่งหมายครฑุพ่าห์หรอื 

ตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ที่ส�านักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ 

ตั้งแต่ปี 2484 ซึ่งภายหลังการรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวง

ไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจงึจ�าเป็นต้องอญัเชญิเครือ่งหมายครฑุ

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

ความตระหนกัถงึคณุค่าและความส�าคญัขององค์ครฑุพระราชทานทีม่ี 

ความผูกพันและความศรัทธากับคนไทย รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์

แทนองค์พระมหากษัตริย์ของไทย จึงได้มีการอัญเชิญองค์ครุฑจาก

ส�านักงานและสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐานยังศูนย์ฝึกอบรมบางปู  

เขตเทศบาลต�าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ครุฑขึ้น เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์ครุฑในรูปแบบ 

สื่อผสมผสาน (Multimedia) โดยยึดความเข้าใจพื้นฐานของคนไทย 

ที่มีต่อองค์ครุฑจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ในพิพิธภัณฑ์ได้มี 

การออกแบบและสร้างสรรค์สถานที่เพื่อให้ผู ้เข้าชมได้ทราบถึง 

ความเป็นมาของครุฑตามต�านานทั้งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และ 

ได้จัดให้มีพื้นที่การจัดแสดงองค์ครุฑที่อัญเชิญจากส�านักงานและ 

สาขาของธนาคารนครหลวงไทยมาไว้ยังพิพิธภัณฑ์ เพื่อสะท้อน 

ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ครุฑกับสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้แก่เด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเพื่อเทิดพระเกียรติและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ธนาคารธนชาต จึงได้สร้าง 

ห้องจัดแสดง “ล้นเกล้า จอมราชันย์” เพิ่มเติม เพื่อน�าเสนอ 

ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ครุฑและพระราชกรณียกิจของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้แก่ผู้เข้าชม 

29
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

กิจกรรม	“สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค ่าของเอกลักษณ ์

ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยประจ�าท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรือง 

ทางวัฒนธรรม อันเป็นมรดกที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา แสดงให้เห็นถึง 

เอกลกัษณ์ทีช่าตใิดในโลกไม่สามารถลอกเลยีนแบบได้ และมค่ีาควรแก่ 

การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์

ประเพณีในท้องถิ่น” โดยส�านักงานเครือข่ายของธนาคารธนชาต 

ทีเ่ปิดด�าเนนิการอยูท่ัว่ประเทศ เป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิกจิกรรม 

และการเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัชมุชนในฐานะสมาชกิของท้องถิน่จงึส่งผล

ให้เกดิการมส่ีวนร่วมระหว่างพนกังาน ลกูค้า ประชาชน และหน่วยงาน 

ต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในท้องถิน่นัน้ ๆ  ตลอดจนช่วยส่งเสรมิ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2561  

มีการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ดังนี้

1. งานสืบสานประเพณี 102 ปี ยืนยงตลอดกาล จังหวัด

นครสวรรค์

2.  งานน้อมร�าลึก 43 ปี หลวงปู่ทิม อิสริโก ละสังขาร  

วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง

3. งานประเพณแีห่เทยีนเข้าพรรษา ประจ�าปี 2561 จงัหวดั

อุบลราชธานี

4.  งานหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจ�าปี 

2561 จังหวัดสงขลา

5.  งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี

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

สมุทรปราการ

7. งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมกินเจ จังหวัดภูเก็ต

8. งานสืบสานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	“พี่ให้ของ...น้องใช้ต่อ”

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและ

พฒันาคณุภาพการศกึษาไทย ภายใต้แนวคดิของการน�ากลบัมาใช้ใหม่ 

จึงมีการน�าอุปกรณ์ส�านักงานที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพดี 

ที่ได้จากการปรับปรุงพื้นที่ของส�านักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร

ธนชาตมามอบให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียน

ต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ ซึ่งในปี 2561 ได้มีการมอบอุปกรณ์

ส�านักงาน ได้แก่ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และคอมพิวเตอร์ จ�านวน 2,215 

รายการ ให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ 

จ�านวน 54 แห่งทั่วประเทศ

การส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อสาธารณกุศล

กิจกรรม	“งานกาชาดประจ�าปี”

ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงาน

กาชาด อย่างตอ่เนื่องมาเป็นประจ�าทกุปี โดยมีจุดเริม่ตน้การร่วมงาน

ในปี 2519 ในนามธนาคารศรีนคร ภายใต้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคาร

ศรีนคร” และในปี 2545 ภายหลังธนาคารศรีนครได้รวมกิจการ 

กับธนาคารนครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านในนามธนาคาร

นครหลวงไทย โดยใช้ชื่อว่า “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย”  

และในปี 2554 เมื่อธนาคารธนชาตรับโอนกิจการจากธนาคาร

นครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านในนามของ “ธนาคารธนชาต”  

ภายใต้ชือ่ “ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” และในปัจจบุนัธนาคารธนชาต 

ยังคงเข้าร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านในงานกาชาดเป็นประจ�า

ทุกปี 

โดยในปี 2561 นัน้ ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกร้านงานกาชาด 

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561  

ณ สวนลุมพินี โดยได้ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด “Engine  

to Success กลไกขับเคลื่อนความส�าเร็จ” ซึ่งเป็นนโยบายของ

ธนาคารธนชาตที่นอกจากจะมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

และบริการดี ๆ ให้กับลูกค้าแล้วยังคงมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคม 

ไปพร้อมกันอีกด้วย โดยภายในงานมีการจัด Workshop ให้ลูกค้า

ของธนาคารธนชาตที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในร้านกาชาดของธนาคาร

ธนชาต โดยมกีารน�าหลอดทีใ่ช้แล้วมาตกแต่งกระเป๋าผ้า เพือ่รณรงค์

แนวความคิดลดโลกร้อน และการน�าสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ ใหม่ 

ไปในตวั นอกจากนี ้ยงัมกีารรบับรจิาคหลอดเหลอืใช้ เพือ่น�าไปส่งมอบ 

ให้กับกลุ่มเยาวชน “แก๊งรองเท้าแตะ” จังหวัดลพบุรี เพื่อน�าหลอด

ไปประดิษฐ์เป็นหมอนส�าหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์และผู้ป่วยติดเตียง 

อกีด้วย นอกจากนี ้ธนาคารธนชาตจะด�าเนนิการน�ารายได้สทุธจิากการ

จดัจ�าหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการออกร้านงานกาชาด 

ประจ�าปี 2561 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบ�ารุงสภากาชาดไทย จ�านวน 

6,300,000 บาทต่อไป

กิจกรรมสนับสนุน	 “โครงการก�าลังใจ	 ในพระด�าริ	 

พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	กระทรวงยุติธรรม”

ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างก�าลังใจ 

และสร้างโอกาสแก่ผูด้้อยโอกาสในสงัคม ธนาคารธนชาตจงึได้ร่วมให้ 

การสนับสนุน “โครงการก�าลังใจ ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม” ที่มีวัตถุประสงค์หลัก 

ในการสร้างก�าลงัใจให้กบักลุม่ผูท้ีก้่าวพลาดในชวีติ โดยเฉพาะผูต้้องขงั 

ให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้ และสร้างให้สังคมเป็นสังคม 

แห่งการให้ โอกาสผู ้ต้องขัง ตามพระด�าริของพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงด�าริให้มีการน้อมน�าแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชฯ มาปรับใช้ ในเรือนจ�า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรู้คุณค่า 

ของตวัเอง พึง่พาตนเองได้ ไม่ฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือย รวมทัง้มกีารฝึกอาชพี 

ให้ทนุประกอบอาชพี และทนุการศกึษาให้แก่ผูต้้องขงั เพือ่ให้สามารถ

หยัดยืน เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วยตัวเอง และไม่หันไป

กระท�าผิดซ�้าเมื่อพ้นโทษแล้ว
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32

33

34

31	 โครงการ	“พี่ให้ของ...น้องใช้ต่อ”

32	-	34	กิจกรรม	“งานกาชาดประจ�าปี”

35	-	36	กิจกรรมสนับสนุน	“โครงการก�าลังใจ	ในพระด�าริ	

	 พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา	กระทรวงยตุธิรรม”

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตได้ร่วมสนบัสนนุการจดักจิกรรมวิง่ 

“Run for Better Life” Doi Hang Cross Country Trail  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจ 

ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณ

เรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจ�า 

ให้สังคมรับรู้ รับทราบว่าพื้นที่เรือนจ�า ผู้ต้องขังในเรือนจ�ามีประโยชน์

และสามารถช่วยเหลอืสงัคมได้ โดยทรงมุง่หวงัให้พืน้ทีเ่รอืนจ�าชัว่คราว

ดอยฮางเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละท่องเทีย่วเชงิเกษตรแห่งใหม่ของจงัหวดั

เชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการที่มีเรือนจ�า 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ ธนาคารธนชาต 

ยังได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ต้องขังเป็นผู้ผลิตเพื่อน�าไปมอบ 

เป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าของธนาคารธนชาตในวาระต่าง ๆ  

โดยในการด�าเนินงานได้มีการเดินทางลงไปเยี่ยมชมการผลิตและ 

พดูคยุกบัผูต้้องขงัโดยตรง รวมทัง้ ร่วมให้ความเหน็ด้านการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ การพฒันาบรรจภุณัฑ์ และการพฒันาช่องทางทางการตลาด 

โดยมุ ่งเน ้นการท�าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป ิด 

โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการก�าลังใจให้เป็นที่

แพร่หลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โครงการสะพานบุญ

โครงการสะพานบุญมีจุดเริ่มต้นมาจาก “โครงการธนชาต 

ริเริ่ม…เติมเต็ม มหกรรมออมบุญ” ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในงาน 

ได้มีการเชิญองค์กรสาธารณกุศลมาร่วมท�ากิจกรรมออกร้าน และ

ประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงานขององค์กรให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลาย 

มากขึ้น ต่อมาในปี 2554 จึงได้มีแนวคิดในการจัดท�า “โครงการ

สะพานบุญ” ขึ้น เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนด�าเนินงาน

เพื่อองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีธนาคารธนชาต

เป็นสะพานเชื่อมโยงผู้ ให้และผู้รับเข้าด้วยกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้

ลกูค้าของธนาคารธนชาตและประชาชนทัว่ไป สามารถร่วมบรจิาคเงนิ 

ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต  

ทั้งการบริจาคผ่านตู้เอทีเอ็ม เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และการท�า

รายการผ่านอนิเทอร์เนต็ โดยทางธนาคารธนชาตไม่คดิค่าธรรมเนยีม

แต่อย่างใด นอกจากนี ้ธนาคารธนชาตจะมกีารน�าระบบ E-Donation 

เข้ามาอ�านวยความสะดวกในการบริจาคในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้  

ในปัจจุบันมีองค์กรการกุศลเข้าร่วมโครงการสะพานบุญแล้ว จ�านวน 

15 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

3635
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37

38

39

9. มลูนธิสิงเคราะห์ครอบครวัทหารผ่านศกึ ในพระราชปูถมัภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

12. มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

13. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

14. มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

15. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สนบัสนนุโครงการสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	มลูนธิิ

รามาธิบดี

กลุ่มธนชาตได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่โครงการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ส�าหรับ

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ 

ฟ้ืนฟ ูป้องกนัโรค ให้บรกิารสขุภาพและการสาธารณสขุทีไ่ด้มาตรฐาน 

รวมทัง้เป็นศนูย์แพทย์ศกึษาทีมุ่ง่สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูแ้ละบรกิาร

ทางวชิาการในการสร้างเสรมิสขุภาพของประชาชนในภมูภิาคตะวนัออก

ของประเทศ อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยในปี 2561 ได้ร่วมบริจาค

เงินสมทบเป็นปีที่ 5 แล้ว มียอดเงินบริจาคจาก บริษัทฯ ธนาคาร

ธนชาต บลจ. ธนชาต ธนชาตประกันภัย บล.ธนชาต และธนชาต

โบรกเกอร์ จ�านวน 5,000,000 บาท 

กิจกรรม	“บริจาคโลหิต	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

เป็นกจิกรรมทีส่�านกังานเครอืข่าย ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 2 

(ขอนแก่น) ได้ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 

โดยด�าเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์

ให้ประชาชนและพนักงานร่วมกันท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศล 

ด้วยการร่วมบรจิาคโลหติเพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ 

และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ  

โดยในปี 2561 มีผู ้เข ้าร ่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้นกว่า 700 คน  

สามารถบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 280,000 ซีซี

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น	ๆ

นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ที่กลุ่มธนชาตได้

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น กลุ่มธนชาตยังคงมุ่งมั่นด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้

1.	 โครงการ	 “คลิปเตือนภัย” ธนาคารธนชาตร่วมกับ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จัดท�าโครงการ “คลิปเตือนภัย” เพื่อ

เตือนภัยและช่วยเหลือไม่ให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปตกเป็นเหยื่อ

หรือหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพในการท�าธุรกรรมทางการเงิน โดยในวิดีโอ

คลปิแต่ละตอนจะน�าเสนอเรือ่งราว ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไข

เมื่อพบเจอกลโกงต่าง ๆ ของกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งนี้ ได้มีการน�าเสนอ

37	-	39	โครงการ	“คลิปเตือนภัย”
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40

41

42

43

44

วดิโีอคลปิเตอืนภยัแต่ละตอนผ่านทางช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  ของ

ทางธนาคารธนชาตและ DSI ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ในสาขา เว็บไซต์  

www.thanachartbank.co.th ไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ของธนาคาร

ธนชาต รวมทั้ง เว็บไซต์ของ DSI

2.	 กิจกรรม	 “เกษตรกรไทย	 ยังยิ้มได้” เป็นกิจกรรม 

เพื่อสังคมที่ได้ด�าเนินการร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 

และโรงแรมปทมุวนั ปริน๊เซส เพือ่ให้ความช่วยเหลอืพีน้่องเกษตรกรไทย 

ที่ประสบวิกฤตราคาสับปะรดตกต�่า โดยได้ด�าเนินการซื้อสับปะรด

พนัธุปั์ตตาเวยีน�า้ผึง้จากเกษตรกรในจงัหวดัล�าปาง จ�านวนกว่า 5,000 

กโิลกรมั (5 ตนั) มอบให้กบัคูค้่า ลกูค้า ประชาชน ชมุชน และโรงเรยีน

ในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วม

บริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระดาบสอีกด้วย โดยได้

ยอดบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวนทั้งสิ้น 50,000 บาท

3.	 กจิกรรม	“รวมน�า้ใจ	ส่งไปลาว” เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุ 

อุทกภัยเฉียบพลันจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน�้าน้อยแตก  

ที ่สปป. ลาว ทีส่่งผลให้อาคารบ้านเรอืนและสถานทีป่ระกอบอาชพีของ

ประชาชนในตอนใต้ของ สปป. ลาว ได้รบัความเสยีหายเป็นอย่างมาก 

มีผู้สูญหายและได้รับผลกระทบกว่า 6,000 คน กลุ่มธนชาตได้มอบ

ผ้าห่ม จ�านวน 600 ผืน ให้แก่สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวประจ�าประเทศไทย รวมทั้ง ร่วมเป็นช่องทางในการรับ

เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

และประชาชนทั่วไป โดยสามารถระดมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น 500,000 

บาท

4.	 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

ในหัวข้อ “Thanachart Kids Zone” ณ บริเวณท�าเนียบรัฐบาล 

โดยมีรูปแบบงานสอดคล้องกับค�าขวัญ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์

เทคโนโลย”ี เพือ่ให้เดก็ ๆ  ได้ร่วมสนกุสนานไปกบัเกม “Superheroes 

Go Lucky” พร้อมมอบของขวญั ของรางวลั และขนมให้แก่ผูเ้ข้าร่วม

ในกิจกรรม นอกจากนี้ ธนชาตโบรกเกอร์ ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็ก 

แห่งชาติ “คิดดี คิดส์เดย์” ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ 

พระราม 9 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 รวมทั้งได้ร่วม

มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของเล่นต่าง ๆ ในโครงการ

ปันของเล่นให้น้องในงาน “Ripley’s Carnival 2018 วันเด็ก 

สุดหรรษา” อีกด้วย

5.	 โครงการ	“T-Broker	สร้างทีม	สร้างพลัง	สร้างความ

ส�าเร็จ	 ครั้งที่	 2” เป็นกิจกรรมที่ธนชาตโบรกเกอร์ได้ด�าเนินการ 

เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 

ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

ที่มีผลการเรียนดี และได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

ศาลแม่อากาศ (โรจน์มณี) จังหวัดสมุทรสงคราม อีกด้วย

6.	 กิจกรรม	 “TCAP	 เติมเต็มความสุขให้น้อง” บริษัทฯ  

จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยได้มอบสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน  

และร่วมกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้กับน้อง ๆ โรงเรียนสอน 

คนตาบอดกรุงเทพ

 

 

40	-	42	กิจกรรม	“เกษตรกรไทย	ยังยิ้มได้”

43	-	44	กิจกรรม	“รวมน�้าใจ	ส่งไปลาว”
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง โดยเลง็เหน็ว่าการควบคมุภายในทีด่จีะส่งผลให้บรษิทัฯ สามารถด�าเนนิธรุกจิ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย รวมถงึช่วยป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

ของผู้บริหารและพนักงาน นอกจากการให้ความส�าคัญในเรื่องการควบคุมภายในแล้ว ยังเล็งเห็นว่า ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก  

และผู้ตรวจการสถาบันการเงินจาก ธปท. จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขอกล่าวถึงระบบ

การควบคุมภายใน โดยสรุปดังนี้

 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

  

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

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 พนกังานถอืปฏบิตัิ 

และจัดให้มีการจัดท�าแบบประเมินตนเองด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 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�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เผยแพร่ไว้ ในระบบข้อมลูกลางของบรษิทัฯ (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

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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  ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มกีารลงทนุในบรษิทัย่อย บรษิทัฯ มกีารส่ง 

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

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562  

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

มีมติว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัทฯ มอบหมายให ้ นางสาวศิรินทร พญาพรหม  

รองผู ้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน 

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน

ด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 

15 ปี เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมและการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย 

เลิกจ ้าง ผู ้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติปรากฏตามหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง” ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

 หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ ใช้บริการงานก�ากับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ 

(Compliance Department) ของธนาคารธนชาต ตามนโยบาย 

รวมศูนย์งานสนับสนุน โดยมี นายกิตติชัย สิงหะ ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

ธนาคารธนชาต (Head of Compliance) ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติปรากฏตามหัวข้อ “คณะกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง” ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ตุลาคม 2523

อายุ 74 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 ปี 2560 

  (Anti-Corruption for Executives)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ�ากัด • กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน

บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน

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

บริษัท สยามพิวรรธน์ 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

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

บรษิทั เอม็ บ ีเค จ�ากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการบริหาร 2537 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2561

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2526

อายุ 68 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 ปี 2560 

  (Anti-Corruption for Executives)

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด์ แกรนาร ีจ�ากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2559 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ 2555 - ปัจจุบัน

บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการบริหาร 2561 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 - ปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบัน 

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 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

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

บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์  • กรรมการ 2554 - 2558

ไพรเวท จ�ากัด 

บรษิทั โรงแรมรอยลั ออคดิ (ประเทศไทย) จ�ากดั  • กรรมการ 2550 - 2561

(มหาชน) 

บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จ�ากัด • กรรมการ 2550 - 2561

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

 • กรรมการ 2546 - 2556

บริษัท แปลน เอสเตท จ�ากัด • กรรมการ 2546 - 2558

บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการบริหาร 2546 - 2561

 • 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

อายุ 70 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 ปี 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 3: Risk Management Essentials

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

 • Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบัน

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

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

  และกรรมการสรรหา 

 • 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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นายธีรพจน์ วัชราภัย 

ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 เมษายน 2557

อายุ 65 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 ปี 2560 

  (Anti-Corruption for Executives)

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

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



153

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายปริญญา หอมเอนก 

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤศจิกายน 2561

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559

และผู้บริหาร International Information System Security Certification Consortium

 • Certified Information System Security Professional (CISSP)

 ISACA

 • Certified Information System Auditor (CISA)

 • Certified in the Governance of Enterprise IT

 Association of Certified Fraud Examiners

 • Certified Fraud Examiner (CFE)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จ�ากัด • กรรมการ และกรรมการบริหาร 2561 - ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • วิทยากร 2560 - ปัจจุบัน

สมาคมความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ (TISA) • กรรมการ และเลขานุการ 2560 - ปัจจุบัน

บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด • ที่ปรึกษา 2558 - ปัจจุบัน

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ�ากัด • กรรมการ และกรรมการบริหาร 2558 - ปัจจุบัน

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด • ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร  2546 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2558 - 2559

(ปปง.) 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ 2546 - 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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นายวิชิต ญาณอมร 

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ 72 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 ปี 2560 

  (Anti-Corruption for Executives)

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • สัมมนา IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560

 • สัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 - ปัจจุบัน

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

บริษัท ไอที ซิตี้ 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 เอเซิร์ทส์ จ�ากัด • กรรมการ 2534 - 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายธีรนันท์ ศรีหงส์  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 เมษายน 2561

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553

และผู้บริหาร • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2560

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 6/2558

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26

 Harvard Business School, Boston, USA

 • Advanced Management Program (AMP 189)

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

Arcel Capital Company Limited • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จ�ากัด • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด • ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จ�ากัด • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย • ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน • ประธาน 2561 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินนโยบาย • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง 

(Cloud Computing) 

บริษัท เซล่าร์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2560 - ปัจจุบัน

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - ปัจจุบัน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ • ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน

ตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ • กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ 2560 - 2561

และสังคมแห่งชาติ 

คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริม • ประธานกรรมการ 2560 - 2561

เศรษฐกิจดิจิทัล 

บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จ�ากัด • กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - 2561

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย • รองประธานกรรมการ 2557 - 2561

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2556 - 2560

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 2553 - 2556

 • สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ 2546 - 2560

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จ�ากัด • ประธานกรรมการ 2559 - 2560

บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด • กรรมการ 2559 - 2560

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ากัด • ประธานกรรมการ 2557 - 2559

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ 2556 - 2560

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ 2556 - 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด • ประธานกรรมการ 2556 - 2557

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์  • ประธานกรรมการ 2555 - 2556

กสิกรไทย จ�ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กันยายน 2548

อายุ 73 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 ปี 2560 

  (Anti-Corruption for Executives)

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

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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นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2552

อายุ 62 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 ปี 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

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

สมาคมธนาคารไทย • กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจจุบัน

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

 • รองประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด • ประธานกรรมการ 2556 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบัน

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

 • ประธานกรรมการ 2552 - ปัจจุบัน

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

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 2554 - ปัจจุบัน

  ผู้จัดการใหญ่ 

 • กรรมการ และกรรมการบริหาร 2552 - ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด • ประธานกรรมการ และ 2554 - ปัจจุบัน

  ประธานกรรมการบริหาร 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

สมาคมธนาคารไทย • ที่ปรึกษา  2559 - 2561

 • กรรมการ 2554 - 2559

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ที่ปรึกษานายกสมาคม 2558 - 2560

 • กรรมการ และอุปนายกสมาคม 2554 - 2558

คณะกรรมการอ�านวยการสถาบันบัณฑิต • กรรมการ 2557 - 2559

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

 ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แต่งตัง้และเปลีย่นแปลงกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 • นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายศุภเดช  พูนพิพัฒน์

 • นายธีรนันท์  ศรีหงส์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง แทนนายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ ที่สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่ง 

  ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 • แต่งตั้งนายปริญญา หอมเอนก ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับความเสี่ยง

 • นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป  สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

นายกำาธร ตันติศิริวัฒน์ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

อายุ 56 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

 • หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 

  (Anti Corruption for Executives)

 • หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 

  (IFRS 9) ต่อกลุ่มธนชาต

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • หลักสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559

 KPMG

 • หลักสูตรการจัดประเภทสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS 9)

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 IMC Institute

 • หลักสูตร Blockchain 2017: Unlocking Internet of Value

 NYC Management Company Limited

 • TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด • รองประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

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

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด • กรรมการ กรรมการบริหาร  2557 - ปัจจุบัน

(มหาชน)  และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

  และตลาดทุน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด • ประธานกรรมการ 2559 - 2561

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2559 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

หมายเหตุ   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

อายุ 57 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 • กรรมการ 2550 - ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ 2559 - 2561

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด • รองประธานกรรมการ 2559 - 2561

 • รองประธานกรรมการบริหาร 2549 - 2561

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

บริษัท โอเวนเดล จ�ากัด • กรรมการ 2555 - 2556

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด • กรรมการ  2554 - 2558

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6 • คณะกรรมการการลงทุน 2550 - 2558 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 

อายุ 53 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) • ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชี 2555 - 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง 

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และรองผู้อำานวยการ สำานักเลขานุการองค์กร

อายุ 55 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 ปี 2560 

  (Anti-Corruption for Executives)

   ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

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 

อายุ 51 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

 • AML/CFT for Internal Auditor

 ชมรมผู้ตรวจสอบภายใน ธนาคารและสถาบันการเงิน

 • แนวทางการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 • การต่อต้านการทจุรติ: การท�างานร่วมกนัเพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ ปี 2560 (Anti-Corruption:  

  Synergy to Success)

 • การปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบภายใต้ยุคดิจิทัล

 •  Transforming IA for the Digital Age

 • Adaptation of Non-IT Auditor in Digital Era

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ตรวจสอบส�านักงานเครือข่าย 2556 - 2557

  และรายย่อย 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นายกิตติชัย สิงหะ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานกำากับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต 

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 SMBC Singapore

และทักษะของการเป็นหัวหน้างาน	 •	 Asia Pacific Compliance Executive ปี 2561

ก�ากับดูแลการปฎิบัติงาน สมาคมธนาคารไทย

 • กฎหมายหลักทรัพย์ส�าหรับผู้บริหารงาน Compliance ปี 2560

 • กฎหมายหลักทรัพย์ส�าหรับผู้บริหารงาน Compliance ปี 2558

 Citibank Thailand

 • Digital Bank Compliance Workshop ปี 2560

 • Citi Leader Program ปี 2559

 • Fraud Workshop ปี 2558

 • Talent Identification and Retention Workshop ปี 2558

 • Building and Management Upward Relationship ปี 2557

 • AML, Sanctions and Anti-Bribery Corruption ปี 2555

 • Asia Pacific Regulatory Compliance Workshop ปี 2547

 Citibank Singapore

 • Asia Pacific Head of Compliance Workshop ปี 2559

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • กฎหมายหลักทรัพย์ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายตราสารแห่งหนี้ 

  ปี 2556

 สมาคมผู้ค้าตราสารหนี้

 • การค้าตราสารหนี้ หลักสูตรส�าหรับผู้บริหาร Compliance ปี 2555

 Bank of China, New York City

 • Risk Management and Anti-Money Laundering ปี 2546

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • หลักสูตรการธนาคารกลางเพื่อนายธนาคารพาณิชย์ ปี 2541

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

Sumitomo Mitsui Banking Corporation • Senior Vice President, the Country Compliance Head 2561

Citibank N.A. Thailand • Senior Vice President, Regulatory Compliance Head 2557 - 2561

 • Vice President, Head of Consumer Bank Compliance 2549 - 2557 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี

ผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2560 - 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2561

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวำคม 2560

จ�ำนวนหุ้น

ที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วน

กำรถือหุ้น

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ต�ำแหน่งรำยนำมล�ำดับ

 1 นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - -

  2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ - - - -

    และกรรมการผู้จัดการใหญ่

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - - 

 3 นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - - 

 4 นายธีรพจน์ วัชราภัย   กรรมการ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - - 

 5 นายปริญญา หอมเอนก กรรมการ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - - 

 6 นายวิชิต ญาณอมร กรรมการ -  - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - - 

 7 นายธีรนันท์ ศรีหงส์  กรรมการ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - -

 8 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ - - - -  

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - -

 9 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ - - - -

    และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - -

 10 นายก�าธร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สายการเงิน - - - -

 11 นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - -

 12 นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญช ี - - - -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   - - - -
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หมายเหตุ  XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X  กรรมการ 

 ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  

 A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B กรรมการผู้จัดการใหญ่ C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 D กรรมการผู้จัดการ E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ F ผู้อ�านวยการอาวุโส  

 

การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รำยนำม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

บริษัทร่วมบริษัทย่อย

ทุนธนชำต

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

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

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ X                    X X X    

นายธีรพจน์ วัชราภัย X                       X X X D  

นายปริญญา หอมเอนก X                          X / X / XXX /

นายวิชิต ญาณอมร X                             X X  X X X

นายธีรนันท์ ศรีหงส ์ X  X /                                X X X XXX X X D

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X //                                       X

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

นายก�าธร ตันติศิริวัฒน์ E   X /    XX XX X             

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์  F        X X

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า F   X      X
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รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัทย่อย 

 1. ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

 2. บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

 3. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด

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

 5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด 

 

บริษัทร่วม 

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

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 11. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 26. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จ�ากัด

 12. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 27. บริษัท ไซเบอร์ตรอน จ�ากัด

 13. บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด 28. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ�ากัด

 14. บริษัท ดีบุก จ�ากัด 29. บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน)

 15. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จ�ากัด 30. บริษัท ไอที ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน)

 16. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จ�ากัด 31. บริษัท อมรชีวิน จ�ากัด

 17. บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จ�ากัด 32. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จ�ากัด

 18. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ�ากัด (มหาชน) 33. บริษัท นวทวีป จ�ากัด

 19. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ�ากัด 34. Arcel Capital Company Limited

 20. บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) 35. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด

 21. บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 36. บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

 22. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 37. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จ�ากัด

 23. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จ�ากัด 38. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จ�ากัด

 24. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จ�ากัด 39. บริษัท เซล่าร์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด

 25. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด 40. 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 /

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2561 มี 2 บริษัท คือ 

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

รำยชื่อกรรมกำร

หมายเหตุ  XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X  กรรมการ 

 ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  

 A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ C รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนชำตประกันภัยธนำคำรธนชำต
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 5 เมษายน 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 5 เมษายน 2560

อายุ 53 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 ่ การอบรมภายนอก 

และทักษะของการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และผู้บริหาร • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561

 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560

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

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558

 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน)

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

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

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

หน่วยงานอื่น 

2556 - ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2558 - 2560 • นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
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รายงานประจำาปี 2561

นายณรงค์ จิวังกูร

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ

คัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 22 เมษายน 2545

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด 5 เมษายน 2559

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก 

และทักษะของการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และผู้บริหาร • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 3/2561

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

 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559

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

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2559

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

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

 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554

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

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

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

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

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

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

 • หลักสูตร Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550

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

 • หลักสูตร Director Examination รุ่น 11/2546

 Pennsylvania State University

 • Advanced Executive Development Program ปี 2530

 Rochester Institute of Technology

 • Financial Management Program ปี 2529

 Asian Institute of Management

 • Management Development Program ปี 2525

 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 • หลักสูตร Cyber Security ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

 • หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560

 • หลักสูตร Anti Corruption for Executives ปี 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง 

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2548 - 2557 • บริษัท หม่อมไฉไล ดีเวลลอพเม้นท์ จ�ากัด

หน่วยงานอื่น ไม่มี
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รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำากับความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 26 มีนาคม 2552

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		 5 เมษายน 2559

อายุ 72 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 ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และผู้บริหาร • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548

	 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 • หลักสูตร Cyber Security ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

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

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

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

2556 - ปัจจุบัน • ประธานกรรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2550 - 2559 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 5 เมษายน 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		 5 เมษายน 2560

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • Master of Business Administration, Management, 

  Wagner College, Staten Island, New York, USA

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และผู้บริหาร • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2561

 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 3/2561

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560

 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 • หลักสูตร Cyber Security ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด

2545 - 2558 • General Manager บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จ�ากัด

2545 - 2558 • General Manager บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ากัด

หน่วยงานอื่น ไม่มี 

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)
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นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 15 มกราคม 2556

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		 25 เมษายน 2561

อายุ 61 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 ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ Euromoney Training

และผู้บริหาร • Euromoney Asia Corporate Governance Program ปี 2555

	 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 • หลักสูตร Cyber Security ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน • Director BG2.1 Limited

2560 - ปัจจุบัน • Director Bouldergate Limited

2559 - ปัจจุบัน • Director Aileron Project Limited

2552 - ปัจจุบัน • Director Logarithmics Company Limited

2526 - 2559 • Various executive positons The Bank of Nova Scotia 

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

2552 - 2556 • Director Tulsa Inspection Resources Limited Liability Company

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายวอลเตอร์ ทัส

กรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2558

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		 5 เมษายน 2559

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • Master of Arts, Economics and Business Administration, 

  Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands

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

  Amsterdam, The Netherlands

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ The Hong Kong Institute of Bankers

และผู้บริหาร • RegTech: Harnessing Behavioural Science and AI for Risk Management 

  and Performance Optimisation ปี 2561

 • Fighting Corruption: Challenges Confronting Bank Directors ปี 2560

 • Regulator’s Perspective – Account Opening, KYC

 Information Collection and Financial Inclusion ปี 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

 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

 • หลักสูตร Cyber Security ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน • Head, Asia Pacific, Global Banking and Markets The Bank of Nova Scotia, Asia Pacific

2559 - 2561 • Chief Operating Officer & CFO, Global Banking and Markets The Bank of Nova Scotia,  

  Asia Pacific 

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

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

2559 - ปัจจุบัน • Director Scotia Securities Asia Limited

2557 - ปัจจุบัน • Director Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong

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

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็พ ชอย

กรรมการ และประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 1 มกราคม 2561

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		 1 มกราคม 2561

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • High School, Raimondi College, Hong Kong

 • Hong Kong Certificate of Education, Raimondi College, Hong Kong

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ The Bank of Nova Scotia

และผู้บริหาร • The Fundamentals of Coaching Excellence ปี 2550

 The Institut Bank-Bank Malaysia 

 • Law of Negotiable Instruments ปี 2531

 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

  The Bank of Nova Scotia, Asia Pacific, Hong Kong

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายวิลเลียม จอร์จ ซาอิด

กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 5 สิงหาคม 2560

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด		 5 สิงหาคม 2560

อายุ 46 ปี

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

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

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายใน

และทักษะของการเป็นกรรมการ • หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

และผู้บริหาร • หลักสูตร Cyber Security ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร ปี 2560

 • Anti-Bribery & Anti-Corruption ปี 2560

 • 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

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต 

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

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 - 2559 • Managing Director, Structural Cost Transformation Scotiabank

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

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ 

กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 1 มิถุนายน 2552

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และผู้บริหาร • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559

 • หลักสูตร How to the Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่น 4/2557

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

 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545

 • หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 11/2561

 การอบรมภายใน

 • หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่น 1/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต

2560 - 2561 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

  ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

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

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2559 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายเซียด เอิล-โฮส

กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 12 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ 63 ปี

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

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ The Bank of Nova Scotia

และผู้บริหาร • Canadian Securities Course 

 • Anti-Corruption

 • Anti-Money Laundering 

 • Operational Risk

 • Integrity and Privacy

 • Global Sanctions

 • Information and Cyber Security

 • Managing High Risk Customers

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต

2558 - ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2551 - 2556 • Vice President The Bank of Nova Scotia

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ

กรรมการกำากับความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 17 กันยายน 2559

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และผู้บริหาร • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 22/2557

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

 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

 • โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่น 19/2553

 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

 • หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ 5/2561

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต

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

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

2553 - 2557 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและธุรกิจเงินฝาก

  ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 16 เมษายน 2560

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษานานาชาติ 

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ Financial Planner Association of Singapore (FPAS)

และผู้บริหาร • Certified Financial Planner (CFP) ปี 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต

2560 - 2561 • รองกรรมการผู้จัดการ Chief Digital Officer ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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นายวิจักษณ์ ศิริแสร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2561

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ Standard Chartered Bank

และผู้บริหาร • Asset and Liability Management 

 EUROMONEY

 • Credit Derivatives

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น  

2549 - 2561 • Senior Vice President, Business Assessment and Control

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางภิตติมาศ สงวนสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 16 มิถุนายน 2561

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

และผู้บริหาร • ประกาศนียบัตร Strategic CFO in Capital Markets Program ปี 2559

 The Bank of Nova Scotia, Canada

 • IFRS Update ปี 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต

2560 - 2561 • ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์การเงิน ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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นายสุวิทย์ เอื้อปิยะชาติ

ผู้อำานวยการอาวุโส บัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 23 กรกฎาคม 2561

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 • บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ ไม่มี

และทักษะของการเป็นกรรมการ 

และผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น  

2560 - 2561 • ผู้อ�านวยการ กลุ่มการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)

2559 - 2560 • ผู้อ�านวยการ ผู้บริหาร กลุ่มควบคุมด้านการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2559 - 2561 • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด

2555 - 2559 • Vice President ธนาคารซิตี้แบงก์

หน่วยงานอื่น ไม่มี 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์

รักษาการ ผู้อำานวยการอาวุโส วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 17 กันยายน 2561

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที ่ การอบรมภายนอก

และทักษะของการเป็นกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

และผู้บริหาร • หลักสูตร CFO in Practice ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 ไม่มี

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

กลุ่มธนชาต

2559 - ปัจจุบัน • ผู้อ�านวยการ วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หน่วยงานอื่น ไม่มี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ธนาคารธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลปรากฏตามหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้
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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	 ที่มี 

ผลประโยชน์เกีย่วข้องเข้าร่วมพจิารณาและออกเสยีงในวาระนัน้	และการอนมุตัริายการต้องอยูภ่ายในอ�านาจการด�าเนนิงานและวงเงนิทีบ่รษิทัฯ	

ก�าหนด	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของทางการ	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการดงักล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ	มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน	และระเบียบที่บริษัทฯ	ก�าหนด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	จะเป็นรายการทีเ่กดิจากการประกอบ

ธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด�าเนินงานตามปกติ	 ซึ่งมีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายถือปฏิบัติ 

เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติิ

การเปิดเผยข้อมูล

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	มีการท�ารายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคล	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

รายการระหว่างกัน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

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	ทาวเวอร์	ชั้น	16	-	17	ถนนพญาไท	

	 	 แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000510

ทุนจดทะเบียน	 :	 11,651,297,030	บาท

ทุนชำาระแล้ว	 :	 11,651,297,030	บาท

แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	 :	 	1,165,116,547	 หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท

 หุ้นบุริมสิทธิ :	 	 13,156	 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	 

	 	 ของเดอืนกมุภาพนัธ์	พฤษภาคม	สงิหาคม	และพฤศจกิายนของทกุปี	โดยข้อมลูหุ้นสามญั	และหุน้บรุมิสทิธทิีแ่สดงข้างต้นเป็นข้อมลู	ณ	วนัที	่22	กมุภาพนัธ์	2562

	 2)	 ผู้ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	 และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	 และสิทธิอื่น	 ๆ	 

	 	 เช่นเดียวกัน	โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1	หุ้น	:	1	เสียง

	 3)		จ�านวนหุ้นสามัญที่แสดงข้างต้นเป็นจ�านวนหุ้นรวมที่บริษัทฯ	 ซื้อหุ้นคืนจ�านวน	 19,467,000	 หุ้น	 (ตามโครงการซื้อหุ้นคืน	 เมื่อวันที่	 8	 สิงหาคม	 2561	 

	 	 ถึงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2562)	
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รายงานประจำาปี 2561

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯ	 มีการลงทุนในบริษัทอื่น	 โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	 10	 ขึ้นไป	 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 

ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทหุ้น
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

จ�านวนหุ้นที่ออก

จ�าหน่าย (หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

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

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	 0	2217	8000

โทรสาร		 0	2217	8333

บริษัทบริหารสินทรัพย์  บริหาร	 สามัญ	 175,000,030	 175,000,030	 17,500,003	 17,500,000	 100.00

เอ็น เอฟ เอส จำากัด สินทรัพย์

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ช้ัน	17		 ด้อยคุณภาพ

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์	 0	2217	8000

โทรสาร		 0	2217	8289	

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด บริหาร	 สามัญ	 40,000,030	 40,000,030	 4,000,003	 3,337,601	 83.44

444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ช้ัน	17		 สินทรัพย์

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		 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 เอ็ม บี เค จำากัด (มหาชน) ให้เช่า	 สามัญ	 1,694,923,000	 1,694,923,000	 1,694,923,000	 169,492,300	 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



191

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทหุ้น
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนช�าระแล้ว 

(บาท)

จ�านวนหุ้นที่ออก

จ�าหน่าย (หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

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	ทาวเวอร์		 พื้นที่อาคาร

ชั้น	18	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)		 ส�านักงาน

แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		 ค้าอสังหา

กรุงเทพมหานคร	10110	 ริมทรัพย์

โทรศัพท์	 0	2259	8911-6

โทรสาร	 0	2259	8919

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	

แขวงลุมพินี	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	2026	3541

โทรสาร	 0	2252	7157	

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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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)		 :	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 ครั้งที่	1/2555	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2565	 	 เลขที่	1101	อาคารเพชรบุรี	ชั้น	2	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

	 (“TCAP22NA”)	 	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

•	 ครั้งที่	1/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2566		 	 โทรศัพท์	 0	2208	5000	ต่อ	4518	-	9

	 (“TCAP238A”)	 	 โทรสาร	 0	2651	7899

•	 ครั้งที่	1/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2568		 	 เว็บไซต์		 www.thanachartbank.co.th	

	 (“TCAP258A”)

•	 ครั้งที่	2/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2566		

	 (“TCAP23OA”)

•	 ครั้งที่	3/2556	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563		

	 (“TCAP20NA”)

•	 ครั้งที่	1/2560	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562		

	 (“TCAP196A”)

•	 ครั้งที่	1/2561	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562		

	 (“TCAP199A”)

หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ครบก�าหนด

ไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561

•	 ครั้งที่	3/2556	(“TCAP18NA”)

•	 ครั้งที่	4/2558	(“TCAP181A”)

สำานักงานผู้สอบบัญชี	 :	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด		

	 	 	 เลขที่	193/136	-	137	อาคารเลครัชดา	ชั้น	33	ถนนรัชดาภิเษก

	 	 	 แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

	 	 	 โทรศัพท์	 0	2264	0777,	0	2264	9090

	 	 	 โทรสาร	 0	2264	0789	-	90

	 	 	 เว็บไซต์		 www.ey.com

รายชื่อผู้สอบบัญชี	 :	 นางสาวสมใจ	คุณปสุต		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4499

ที่ปรึกษากฎหมาย	 :		 ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา	 :			 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 ธนาคารออมสิน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	16	-	17

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8312

ทะเบียนเลขที่	0107536000510

เว็บไซต์	 	 www.thanachart.co.th

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8289

ทะเบียนเลขที่	0105540086022

เว็บไซต์	 ไม่มี								

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2611	9494

ทะเบียนเลขที่	0105540093282

เว็บไซต์	 ไม่มี				

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	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	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2254	4166

โทรสาร	 0	2254	4166

ทะเบียนเลขที่	0105559103291

เว็บไซต์	 ไม่มี

ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000	

โทรสาร	 0	2217	8333

ทะเบียนเลขที่	0107536001401

เว็บไซต์	 www.thanachartbank.co.th	

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด (มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	14,	18	และ	19	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2056	8888

โทรสาร	 0	2217	8625

ทะเบียนเลขที่	0107547000591

เว็บไซต์	 www.thanachartsec.com								

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ชั้น	5	-	7

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2126	8300

โทรสาร	 0	2217	5281

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 ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำากัด

เลขที่	231	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ชั้น	8

ถนนราชด�าริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2026	3541

โทรสาร	 0	2252	7157

ทะเบียนเลขที่	0105559122776

เว็บไซต์	 ไม่มี

 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำากัด

เลขที่	999/3,	999/4	อาคารเดอะไนน์	

ถนนพระราม	9	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	

กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2783	0200,	0	2783	0300

โทรสาร	 0	2056	7901	-	2

ทะเบียนเลขที่	0105540075314

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	ทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8098

ทะเบียนเลขที่	0105538045861

เว็บไซต์	 ไม่มี

บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำากัด

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	19

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 ไม่มี

ทะเบียนเลขที่	0105532078407

เว็บไซต์	 ไม่มี

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)

เลขที่	77/35	-	36	อาคารสินสาธรทาวเวอร์	ชั้น	11	UP

ถนนกรุงธนบุรี	แขวงคลองต้นไทร	

เขตคลองสาน	กรุงเทพมหานคร	10600

โทรศัพท์	0	2431	9000

โทรสาร	 0	2431	9099

ทะเบียนเลขที่	0107545000209

เว็บไซต์	 www.ratchthani.com	

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำากัด

เลขที่	77/20	อาคารสินสาธรทาวเวอร์	ชั้น	2	

ถนนกรุงธนบุรี	แขวงคลองต้นไทร	เขตคลองสาน	

กรุงเทพมหานคร	10600

โทรศัพท์	0	2431	9500

โทรสาร	 0	2431	9567

ทะเบียนเลขที่	0105561189971

เว็บไซต์		www.rtnbroker.com

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 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

หมายเหตุ	 ได้จดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชี	เมื่อวันที่	22	มกราคม	2562	
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 1.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 207,252,739	 -	 207,252,739	 17.788

	 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	 129,914,400	 -	 129,914,400	 11.150

	 	 PRIMACY	ELEGANCE	INVESTMENTS	LIMITED	 3,400,000	 -	 3,400,000	 0.292

	 3.	 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 75,626,680	 -	 75,626,680	 6.491

	 4.	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	

	 	 NOMINEES	LIMITED	 28,894,500	 -	 28,894,500	 2.480

	 5.	 BNY	MELLON	NOMINEES	LIMITED	 25,763,297	 -	 25,763,297	 2.211

	 6.	 กองทุนเปิด	ธนชาตหุ้นปันผล	 18,922,300	 -	 18,922,300	 1.624

	 7.	 SE	ASIA	(TYPE	B)	NOMINEES	LLC	 17,188,100	 -	 17,188,100	 1.475

	 8.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 16,391,401	 -	 16,391,401	 1.407

	 9.	 NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC	 15,183,869	 -	 15,183,869	 1.303

	 10.	 นายนิเวศน์	เหมวชิรวรากร	 14,000,000	 -	 14,000,000	 1.202

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 612,579,201	 13,216	 612,592,417	 52.577

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว 1,165,116,487 13,216 1,165,129,703 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 843,911,985 13,156 843,925,141 72.432

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 321,204,502 60 321,204,562 27.568

จ�านวน

หุ้นสามัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

จ�านวน 

หุ้นบุริมสิทธิ

จ�านวน 

หุ้นรวม

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ที่มา 	 รายงานรายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	โดยวนัทีก่�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้	(Record	Date)	เป็นข้อมลู	ณ	วนัที	่9	ตลุาคม	2561	ซึง่จดัท�าโดย	บรษิทั	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	 

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

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

	 	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	โรงแรมและบริการ	โดยวันที่ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ครั้งหลังสุด	 

	 	 วันที่	20	กันยายน	2561	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญ	และหุ้นบุริมสิทธิสูงสุด	10	รายแรก

 1.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 474,249,530	 27.981

	 	 บริษัท	พี	อาร์	จี	พืชผล	จ�ากัด	 	 	 25,000,000	 1.475

	 2.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 169,493,100	 10.000

	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 75,603,000	 4.461

								 		 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 57,829,300		 3.412	

	 	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 34,365,000	 2.028

	 3.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 	 	 108,625,209	 6.409

	 4.	 DBS	BANK	LTD	 	 	 40,892,800	 2.413

	 5.		 นายปริญญา	เธียรวร	 	 	 38,000,000	 2.242

	 6.	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE	NORTHERN	TRUST	COMPANY	

	 	 RE	IEDP	AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	10	PERCENT	ACCOUNT	 	 36,183,227	 2.135

	 7.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 	 	 35,735,964	 2.108

	 8.	 AIA	COMPANY	LIMITED-EQ3-P	 	 	 35,530,700	 2.096

	 9.	 กองทุนเปิด	บัวหลวงหุ้นระยะยาว	 	 	 20,596,600	 1.215

	 10.	 มูลนิธิส่งเสริมไทย	 	 	 20,182,000	 1.191

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 	 522,636,570	 30.835

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว   1,694,923,000 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   1,425,022,869 84.076

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว   269,900,131 15.924

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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  หมายเหตุ	 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	 1	 กับล�าดับที่	 2	 ได้รวมผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	 258	 ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 โดย	 พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

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

	 2)		ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	3	-	5	และ	7	-	9	เป็น	Nominees	Accounts	ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำาคัญ

 

	 -	ไม่มี	-

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต

	 1.	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด	10	รายแรก	มีดังนี้

จ�านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

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

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

	 3.		 นายถุงเงิน	 พุ่มเงิน	 460,309	 0.008

	 4.	 นางสาวกิตติมา	 โตเลี้ยง	 173,278	 0.003

	 5.		 นายสถิตย์	 มุจลินทังกูร	 121,360	 0.002

	 6.		 นางสาวเพียงใจ	 หาญพาณิชย์	 96,665	 0.002

	 7.		 นายกอบชัย		 จิราธิวัฒน์	 84,809	 0.001

	 8.		 นายฐณะวัฒน์	 เจริญธรรศนนท์	 70,000	 0.001

	 9.		 นายพินิต	 เหล่าสุนทร	 69,926	 0.001

	 10.		 นายสมยศ	 จิตติพลังศรี		 60,000	 0.001

							 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	การทุนไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 		 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 1,287,426	 0.021

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว 6,064,862,170 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,093,079,707 51.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 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

ที่มา 	 รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ณ	 วันที่	 6	 กันยายน	 2561	 (ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด)	 ซึ่งจัดท�าโดย	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

หมายเหตุ		 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.	อนุญาตให้สโกเทียแบงก์ 

	 	 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

	 -	ไม่มี	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 รวมถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทุน	โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป็นครั้งคราวได้	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ย้อนหลัง 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายแก่บริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ไม่ได้ก�าหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัทฯ	 ไว้แต่อย่างใด	 โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ 

บริษัทย่อย

	 บริษัทย่อย	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยมีก�าไร	 โดยบริษัทย่อยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจาก 

การด�าเนนิธรุกจิ	ความเพยีงพอของเงนิกองทนุในการรองรบัธรุกจิของบรษิทัย่อย	รวมถงึเงนิส�ารองตามกฎหมาย	โดยขึน้อยูก่บัธรุกจิแต่ละบรษิทัย่อย 

ทั้งนี้	 บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัทฯ	 ได้เป็นครั้งคราว	 เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	 

และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ปี 2558ปี 2559ปี 2560 ปี 2557 ปี 2556

หมายเหตุ	 เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2561	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประจ�าปี	2561	ในอัตรา	1.00	บาทต่อหุ้น	

ผลการด�าเนินงาน

	 ก�าไรต่อหุ้น	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(บาท)	 2.04	 1.42	 1.86	 1.37	 1.77

	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 2.20	 2.00	 1.80	 1.60	 1.60

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	

	 	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	 107.74	 140.43	 95.60	 116.81	 88.53

	 อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนนิงาน

	 	 ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(งบการเงินรวม)	(ร้อยละ)	 36.61	 38.76	 38.58	 37.70	 20.91
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รายงานประจำาปี 2561

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 โดยปัจจุบันมีกรรมการจ�านวน	 3	 คน	 

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	2	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1	คน	มีรายนาม	ดังต่อไปนี้

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 ประธานกรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 กรรมการ	(กรรมการอิสระ)

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

 

	 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	 

ตลอดจนคุณสมบัติ	ความรู้ความช�านาญที่เหมาะสมในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 •	 การก�าหนดค่าตอบแทน	 และการทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารในต�าแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 

โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม	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�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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	 โดยในปี	2561	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	7	ครั้ง	เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ	

ดังนี้

	 1.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ	ได้แก่

	 	 -	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทฯ	 ประกาศก�าหนด	 

เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการตรวจสอบ	 แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งระหว่างปี	 2561	

และพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

	 	 -	 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง	คุณสมบัติ	และองค์ประกอบความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ	(Board	Skill	

Matrix)	 ประจ�าปี	 2561	 และพิจารณาเสนอโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และเปลี่ยนชื่อเป็น	 “คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง”	

ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารประจ�าปี	2561	เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์	ธปท.	เรื่องธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	

และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

	 	 -	 พจิารณาการว่าจ้างและแต่งตัง้ผูบ้รหิารประจ�าปี	2561	และพจิารณาแผนการสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูม้อี�านาจ

ในการจัดการ

	 2.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 -	 พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2561	การจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการ

จากผลด�าเนินงานประจ�าปี	 2560	 ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูง	(ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป)	ส�าหรับปี	2561	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 -	 พิจารณาด�าเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่	 รวมถึงพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ	เพือ่น�าข้อเสนอแนะมาพจิารณาปรบัปรงุและพฒันาต่อไป	ตลอดจนพจิารณาการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

 

	 3.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล

	 	 -	 พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาตประจ�าปี	 2561	 โดยปรับหัวข้อนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	 (CG	Code)	และปรับคู่มือจรรยาบรรณให้มีประเด็น 

ครบถ้วนตามจรรยาบรรณธนาคารพาณชิย์	(Banking	Industry	Code	of	Conduct)	ตลอดจนพจิารณาการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

ของบริษัทจดทะเบียน	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 -	 รับทราบผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(CGR)	ประจ�าปี	2561	เพื่อพัฒนาการก�ากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 	 -	 พิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศทางการรวมถึงเกณฑ์ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยครบถ้วน	พจิารณาวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2561	เพือ่ดแูลให้มวีาระการประชมุครบถ้วน 

รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการ	แทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562

	 	 -	 รบัทราบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ�าปี	2561	ตามเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	และพจิารณารายงานคณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ที่จะเปิดเผยในรายงานประจ�าปี	 2561	 รวมถึงช่องทางอื่น	 ๆ	 เพื่อติดตามความเพียงพอของหลักการ 

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	

	 โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไว้ ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

     (นายธีรพจน์ วัชราภัย)

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
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รายงานประจำาปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการ	 จ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 

การเงิน	และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 กรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งนายปริญญา	หอมเอนก	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	23	พฤศจิกายน	2561	 

แทนนายสมเกียรต	ิ ศุขเทวา	 ที่พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เมื่อวันที่	 12	

มิถุนายน	2561	โดยมีนางสาวศิรินทร	พญาพรหม	รองผู้อ�านวยการ	ส�านักตรวจสอบ	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ	

ก.ล.ต.	ประกาศของ	ตลท.	และ	ธปท.	ซึ่งได้ระบุไว้ ในกฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด

	 ในรอบปี	 2561	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	 

และผู้สอบบัญชีตามก�าหนดวาระ	รวม	16	ครั้ง	เป็นการประชุมในวาระปกติ	12	ครั้ง	และวาระพิเศษ	4	ครั้ง	เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่อง

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยสรุปดังนี้

	 •	 รายงานทางการเงิน

	 	 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 งบการเงินประจ�าปี	 และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี	 

ผู้บริหารสายการเงินและฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 งบการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 มีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้	 รวมถึงพิจารณานโยบายการบัญชี	 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
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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

	 	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	โดยยดึหลกัความสมเหตสุมผล	ความโปร่งใส	และ

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงาน	ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ	 และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	 เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทฯ	โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล	และความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายงานทางการเงินจัดท�าอย่างถูกต้อง	 และมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอ	 เหมาะสม	 และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ	ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในมคีวามเหมาะสม	และมปีระสทิธภิาพ	มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ	

มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดของทางการอย่างเคร่งครัด	 ผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเป็นอิสระ 

ในการปฏิบัติหน้าที่	รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ	รวมถึง 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ)

	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นผูร้บัผดิชอบในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	และงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ	รวมทัง้สารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	โดยงบการเงนิดงักล่าวส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2561	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	 เพียงพอ	 และเหมาะสม	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบที่แสดงไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 

ที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561		

มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (นายบันเทิง ตันติวิท) (นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 ทุนธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 (กลุ่มบริษัท)	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสด 

รวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	 และได้ตรวจสอบ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	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�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 

ส�าหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 

ของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง

ต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ	ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวม

วิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	10	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นจ�านวน 

820,771	 ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	 77	 ของยอดสินทรัพย์รวม)	 และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	 24,144	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่มี 

สาระส�าคัญต่องบการเงิน	 ทั้งนี้	 การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยธนาคาร

แห่งประเทศไทยและต้องอาศยัข้อสมมตฐิานในการประมาณการ	ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทัจงึต้องใช้ดลุยพนิจิในการก�าหนดข้อสมมตฐิานดงักล่าว	

ด้วยความมีสาระส�าคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ 

ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ	ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงิน 

ให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี	้การค�านวณมลูค่าหลกัประกนั	การบนัทกึบญัชค่ีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ประเมนิวธิกีารพจิารณาและค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

ของกลุ่มบริษัท	 เปรียบเทียบนโยบายของกลุ่มบริษัทกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ	 และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว

	 นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชโีดยการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมลูทีใ่ช้ 

ในการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	สอบทานสมมตฐิานและวธิกีารทีก่ลุม่บรษิทัใช้ในการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้

	 •	 ส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทพิจารณาการกันเงินส�ารองเป็นรายลูกหนี้	 ข้าพเจ้าได้สุ่มสอบทานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยการสอบทานการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	และความถูกต้องของมูลค่าหลักประกันที่ใช้ ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 •	 ส�าหรบัเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีท้ีพ่จิารณากนัเงนิส�ารองเป็นกลุม่ลกูหนี	้ข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อสมมตฐิานกบัข้อมลูในอดตี	หรอืข้อมลู

ทีน่�ามาใช้ในการก�าหนดข้อสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัค่าความน่าจะเป็นในการผดินดัช�าระหนีแ้ละอตัราส่วนสญูเสยีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้หากลกูหนีผ้ดินดั

ช�าระหนี	้เปรยีบเทยีบข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในปีปัจจบุนักบัทีใ่ช้ในปีก่อน	และสอบทานความสม�า่เสมอของหลกัการทีป่ระยกุต์ใช้กบัข้อสมมตฐิานดงักล่าว

 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

	 กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่รับรู้ ในปี	2561	จ�านวน	43,613	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	64	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 

เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้	รวมทั้งการหยุด

รับรู้รายได้ตามกฎเกณฑ์ของทางการ	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้	 และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง

บัญชีที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	

 ค่าความนิยม 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าความนิยมที่แสดงในงบการเงินจ�านวน	17,799	ล้านบาท	ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญ 

ในการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ 

ที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ	

รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม	

	 ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเลือกใช้ 

โดยการท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่	 นอกจากนี้	 

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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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

	 ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ	26	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมยีอดคงค้างเงนิส�ารองประกนัชวีติ 

จ�านวน	7,903	ล้านบาท	และส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากสัญญาประกันภัยจ�านวน	1,695	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตตามงบการเงิน	 โดยเงินส�ารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส�ารองสะสมตั้งแต่เริ่มท�าประกัน

ถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่	 ซึ่งค�านวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยใช้ข้อสมมติ 

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	โดยการสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัเกณฑ์และข้อสมมติ 

ทีใ่ช้ในการประมาณการโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อมลูทีน่กัคณติศาสตร์ใช้ในการค�านวณเงนิส�ารองประกนัชวีติ 

และประมาณการส�ารองสนิไหมทดแทน	สุม่ตวัอย่างแฟ้มสนิไหมรายใหญ่เพือ่เปรยีบเทยีบกบัความเสยีหายทีต่ัง้ไว้ ในบญัชี	วเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

ข้อมลูส�ารองสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้ในอดตีกบัทีป่ระมาณการ	นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานการค�านวณประมาณการส�ารองทีจ่ดัท�าโดย

นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัว่าสอดคล้องกบัประมาณการทีต่ัง้ไว้ ในบญัชี	ประเมนิข้อสมมตแิละวธิกีารทีใ่ช้ ในการค�านวณ	และทดสอบความถกูต้อง

และครบถ้วนของข้อมูลในอดีตที่นักคณิตศาสตร์ใช้	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�า	 งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร 

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	
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รายงานประจำาปี 2561

 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

	 •	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	 และสรุปจากหลักฐาน 

การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม	่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าจะต้องให้

ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ	หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 

ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

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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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล	 ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน 

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญช	ี เว้นแต่กฎหมายหรือ 

ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ 

ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ	คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4499

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

กรุงเทพฯ:	25	กุมภาพันธ์	2562
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รายงานประจำาปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
 วนัท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
เงินสด 11,021,897         11,453,283         -                          -                          
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 6 99,117,357         95,918,183         23,512                22,346                
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 7 2,005,388           2,889,208           -                          -                          
เงินลงทุนสุทธิ 8 170,436,987       178,702,646       1,855,854           2,787,420           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 9 3,026,903           2,827,333           33,166,944         33,822,462         
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 10

   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 820,771,229       767,889,652       1,466,959           806,749              
   ดอกเบียคา้งรับ 656,970              601,200              2                         2                         
   รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 821,428,199       768,490,852       1,466,961           806,751              
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (66,158,693)        (55,128,589)        (2,117)                 (1,951)                 
          ค่าเือหนีสงสยัจะสูญ 11 (24,144,379)        (24,517,149)        (86,371)               (79,899)               
          ค่าเือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี 12 (603)                    (977)                    -                          -                          
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 731,124,524       688,844,137       1,378,473           724,901              
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 9,164                  9,824                  -                          -                          
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 4,822,435           4,747,089           851,814              708,943              
ทีดิน อาคารและอุปกร์สุทธิ 15 8,042,888           8,677,958           38,623                45,502                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 16 1,850,151           2,263,007           759                     873                     
ค่าความนิยม 17 17,799,200         17,636,604         -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 779,113              908,093              -                          -                          
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 19 2,639,539           3,126,780           289,344              -                          
สินทรัพยอื์นสุทธิ 20 8,253,626           7,520,778           38,254                37,050                
รวมสินทรัพย์ 1,060,929,172    1,025,524,923    37,643,577         38,149,497         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
 นัท  ธันาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนสินและส่นองเจาอง
เงินรับฝาก 21 751,916,956       716,091,089       -                          -                          
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 22 71,922,702         82,342,804         -                          -                          
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม 1,163,165           1,988,656           -                          -                          
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 7 2,097,019           2,867,633           -                          -                          
ตราสารหนี ทีออกและเงินกย้มื 23 55,012,914         51,595,578         12,200,000         12,700,000         
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9,164                  9,824                  -                          -                          
ประมาณการหนี สิน 24 3,914,644           3,679,324           28,683                25,888                
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 1,402,533           1,323,465           133,868              149,488              
ดอกเบียคา้งจ่าย 25 2,276,928           2,453,222           89,756                98,371                
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 26 14,061,571         14,641,100         -                          -                          
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 27 1,324,840           2,258,566           192,451              -                          
หนี สินอืน 28 17,908,473         16,203,390         315,569              302,084              
รมหนสิน 923,010,909       895,454,651       12,960,327         13,275,831         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
 วนัท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 29

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุ้นบุริมสิทธิ 13,216 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 132                     132                     132                     132                     
      หุ้นสามญั 1,165,116,487 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
         (2560: หุ้นสามญั 1,206,466,487 หุ้น 
          มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 11,651,165         12,064,665         11,651,165         12,064,665         

11,651,297         12,064,797         11,651,297         12,064,797         
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,065,645           2,065,645           2,065,645           2,065,645           
องคประกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 30 2,352,253           3,067,410           531,430              593,864              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 1,277,830           1,277,830           1,277,830           1,277,830           
                      - สาํรองหุ้นทุนซือคืน 764,980              1,399,914           764,980              1,399,914           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,388,381         43,544,720         9,157,048           8,871,530           
หกั: หุ้นทุนซือคืน - หุ้นสามญั 29 (764,980)             (1,399,914)          (764,980)             (1,399,914)          
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,735,406         62,020,402         24,683,250         24,873,666         
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 72,182,857         68,049,870         -                          -                          
รวมส่วนของเจ้าของ 137,918,263       130,070,272       24,683,250         24,873,666         
รวมหนสินและส่วนของเจ้าของ 1,060,929,172    1,025,524,923    37,643,577         38,149,497         

    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรหรือขาดทุน
รายไดด้อกเบีย 34 46,558,981    44,681,323    80,413          75,458          
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 35 (15,791,750)  (15,510,956)  (571,714)       (582,275)       
รายได้ดอกเบียสุทธิ 30,767,231    29,170,367    (491,301)       (506,817)       
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,243,728    9,097,431      556               525               
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,586,102)    (3,207,407)    (539)              (488)              
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 36 6,657,626      5,890,024      17                 37                 
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 37 309,740        664,994        -                    -                    
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 38 458,989        1,908,241      109,417        484,669        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9.5 542,607        336,899        -                    -                    
กาํไร (าดทุน) จากทรัพยสินรอการายและทรัพยสินอน 588,487        51,850          220,122        (93,231)         
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 39 7,800,929      7,355,875      -                    -                    
รายไดเ้งินปันผล 502,518        557,466        3,594,276      2,818,719      
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  1,539,608      1,387,142      124,466        94,338          
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 49,167,735    47,322,858    3,556,997      2,797,715      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 40 (4,992,679)    (4,750,950)    -                    -                    
รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 44,175,056    42,571,908    3,556,997      2,797,715      
ค่าช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน  
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 11,413,336    12,202,011    121,529        115,378        
ค่าตอบแทนกรรมการ 41 101,810        92,737          39,674          36,845          
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สานทีและอุปกร 2,629,454      2,835,015      19,287          20,146          
ค่าภาษีอากร 733,017        745,870        3,354            5,395            
ค่าใชจ่้ายอน 6,101,753      4,960,283      48,946          51,676          
รวมค่าช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน  20,979,370    20,835,916    232,790        229,440        
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 42 4,784,661      6,236,181      7,780            36,180          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 18,411,025    15,499,811    3,316,427      2,532,095      
ภาษเีงินได้ 18.2 (2,604,474)    (1,158,647)    12                 (152,857)       
กาํไรสําหรับปี 15,806,551    14,341,164    3,316,439      2,379,238      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งองงบการเงินนี

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



212

รายงานประจำาปี 2561

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 43
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (1,460,910)    1,330,352      (78,042) 114,174
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม (93,732)         32,782          -                    -                    
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 297,067        (267,443)       15,608          (22,835)         

(1,257,575)    1,095,691      (62,434)         91,339          
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนนบริษทัร่วม (158)              -                    -                    -                    
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 3,543            (235,784)       (621)              (2,272)           
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน 236               46,560          -                    -                    

3,621            (189,224)       (621)              (2,272)           
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน (1,253,954)    906,467        (63,055)         89,067          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 14,552,597    15,247,631    3,253,384      2,468,305      

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,839,428      7,001,170      3,316,439      2,379,238      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,967,123      7,339,994      -                    -                    

15,806,551    14,341,164    3,316,439      2,379,238      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษทั 7,142,971      7,515,427      3,253,384      2,468,305      
ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,409,626      7,732,204      -                    -                    

14,552,597    15,247,631    3,253,384      2,468,305      

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 44
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้) 6.74              6.01              2.85              2.04              
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 6.74              6.01              2.85              2.04              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ
ําหรับ ินุดันท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลียนแปลง

ส่วนเกิน ทีตํากว่ามูลค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นของ สินทรัพยส์ุทธิ เปลียนแปลง จากการตีราคา เบ็ดเสร็จอืน ในบริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง สาํรอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั บริษทัยอ่ย ของบริษทัยอ่ย/ร่วม มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซือคืน ควบคุม รวม

ยอดหลอ  ันท  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 33) -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     (2,446,773)         -                     -                      (2,446,773)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     1,148                 -                     -                      1,148                   
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                         -                     (2,660,767)       (2,660,767)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   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  ันท  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        

ยอดหลอ  ันท  มกราม  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        
ผลสะสมจากการลดทุนของบริษทัร่วม -                   -                        -                  -                  3,625                       -                         -                     2,898           471                           -                   -                     9,436                 -                     4,806               21,236                 
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 33) -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     (2,679,798)         -                     -                      (2,679,798)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรให้ผูถ้ือหุ้นทีไม่มีสิทธิ
   รับเงินปันผล -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     978                    -                     -                      978                      
จ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (หมายเหตุ 29) -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                         (764,980)        -                      (764,980)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซือคืน -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   764,980         (764,980)            -                     -                      -                          
ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นทุนซือคืน -                   (413,500)           -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   (1,399,914)     413,500             1,399,914      -                      -                          
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     -                         -                     (3,281,252)       (3,281,252)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   (597)                          -                   -                     -                         -                     (193)                (790)                    
โอนไปกาํไรสะสม -                   -                        -                  -                  -                               -                         (20,665)           (2,229)          (455)                          -                   -                     23,349               -                     -                      -                          
กาํไรสาํหรับปี -                   -                        -                  -                  -                               -                         -                     -                   -                                -                   -                     7,839,428          -                     7,967,123        15,806,551          
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                   -                        -                  -                  -                               (626,454)            -                     (71,751)        -                                -                   -                     1,748                 -                     (557,497)          (1,253,954)           
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132              11,651,165        2,065,645    775,814      230,085                   351,460              620,882          314,874        59,138                      1,277,830     764,980         48,388,381         (764,980)        72,182,857      137,918,263        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและาํระแลว้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ (ต่อ)
ําหรับ ินุดันท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน เปลียนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นสามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุ้นทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุ้นทุนซือคืน รวม

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 33) -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        (2,446,773)        -                        (2,446,773)        
อนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรห้ผู้ือหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        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        

ยอดหลอ  ันท  มกราม  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        
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 33) -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        (2,679,798)        -                        (2,679,798)        
อนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรห้ผู้ือหุ้นทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        978                   -                        978                   
จ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (หมายเหตุ 29) -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        -                        (764,980)           (764,980)           
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุ้นทุนซือคืน -                        -                        -                         -                         -                         -                        764,980            (764,980)           -                        -                        
ลดทุนจากการยกเลิกหุ้นทุนซือคืน -                        (413,500)           -                         -                         -                         -                        (1,399,914)        413,500            1,399,914         -                        
กาํไรสาํหรับปี -                        -                        -                         -                         -                         -                        -                        3,316,439         -                        3,316,439         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                        -                        -                         (62,434)              -                         -                        -                        (621)                  -                        (63,055)             
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132                   11,651,165        2,065,645           519,152              12,278                1,277,830         764,980            9,157,048         (764,980)           24,683,250        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

ทุนทีออกและาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับ สินสุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 18,411,025    15,499,811    3,316,427      2,532,095      
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (542,607)       (336,899)       -                    -                    
   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,472,395      1,583,572      7,530            7,566            
   หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,784,661      6,236,181      7,780            36,180          
   ประมาณการหนี สินเพิมขึน 759,900        676,621        2,174            1,762            
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน (ลดลง) (100,141)       232,148        (57,386)         221,157        
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอื์นเพิมขึน 29,234          10,226          2,873            22,981          
   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/
      ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 199,593        (106,272)       -                    -                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (37,890)         (443,025)       (24,875)         (281,235)       
   ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 132,867        1,455,894      -                    -                    
   กาํไรจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (58,084)         (52,988)         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,562)         18,673          (2,143)           (49)                
   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพิมขึน) (468,415)       87,235          -                    39                 

24,615,060    24,914,165    3,194,296      2,487,508      
   รายไดด้อกเบียสุทธิ (30,767,231)  (29,170,367)  491,301        506,817        
   รายไดเ้งินปันผล (502,518)       (557,466)       (3,594,276)    (2,818,719)    
   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 43,917,348    41,570,834    59,946          51,953          
   เงินสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (13,682,204)  (12,349,135)  -                    -                    
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,548,867)    (1,170,009)    (5,579)           (4,759)           
กาํรจากการดาํเนินงานก่อนการเลยนแลงน
   สินทรัยและหนสินดาํเนินงาน 22,031,588    23,238,022    145,688        222,800        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด
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บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับป สินสุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (3,132,910)    (47,365,471)  (1,165)           7,950            
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,230,119      1,111,356      -                    -                    
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ 612,945        (2,823,033)    -                    -                    
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี (53,456,768)  (33,505,821)  (658,792)       350,432        
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 6,284,126      5,291,669      11,584          (258,526)       
   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 487,242        (2,000,917)    (289,344)       -                    
   สินทรัพยอื์น (872,896)       9,075            (2,591)           (9,690)           
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก 35,825,867    39,635,265    -                    -                    
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (10,251,111)  16,508,551    -                    -                    
   หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม (825,491)       2,231            -                    -                    
   หนี สินตราสารอนุพนัธ์ (1,444,263)    (1,744,879)    -                    -                    
   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (1,126,178)    (107,722)       -                    -                    
   หนี สินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (579,530)       47,361          -                    -                    
   หนี สินอืน 574,324        3,057,358      13,485          (17,947)         
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (4,642,936)    1,353,045      (781,135)       295,019        
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพิมขึน) ลดลง 6,390,741      11,294,333    853,701        (451,708)       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 58,449          709,279        29,423          343,218        
เงินสดรับจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    610,943        -                    
เงินสดรับดอกเบีย 2,781,486      3,830,277      19,860          25,608          
เงินสดรับเงินปันผล 752,903        805,191        3,594,276      2,818,719      
เงินสดจ่ายซืออาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (479,571)       (654,536)       (757)              (7,173)           
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,706          23,831          2,930            49                 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 9,559,714      16,008,375    5,110,376      2,728,713      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม 17,620,202    13,223,572    3,100,000      500,000        
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม (14,202,866)  (23,332,157)  (3,600,000)    (500,000)       
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืม (2,250,088)    (2,770,330)    (577,893)       (578,107)       
เงินปันผลจ่าย (2,678,820)    (2,445,625)    (2,678,820)    (2,445,625)    
เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (572,528)       -                    (572,528)       -                    
เงินปันผลจ่ายส่วนดเ้สียทีม่มีอาํนาจควบคุม (3,264,064)    (2,660,644)    -                    -                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (5,348,164)    (17,985,184)  (4,329,241)    (3,023,732)    
เงินสดลดลงสุทธิ (431,386)       (623,764)       -                    -                    
เงินสด ณ วนัต้นปี 11,453,283    12,077,047    -                    -                    
เงินสด ณ วนัปลายปี 11,021,897    11,453,283    -                    -                    

    
ข้อมูลเิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนี เงินใหสิ้นเชือ 
      และเงินลงทุนในลูกหนี ทีซือมา 6,126,696      4,793,307      -                    -                    
   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                    -                    98,110          93,183          
   หนี สูญตดับญัชี 5,653,975      7,672,958      -                    771               
   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 83,612          33,265          -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ําหรับป ินุดนัท 1 ธันาม 21   

1. ข้อมูลทัป   

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตังขึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการลงทุน (oing Company) โดยเป็นบริษทัใหญ่ของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯตังอยูเ่ลขที  อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 
ชัน 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  

บริษทัยอ่ยทังหมดจดัตังเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพ             
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซิงและเช่าซือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต 
ธุรกิจการจดัการกองทุน และอืน  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
257 และอา้งอิงตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการใน
งบการเงินได้ทาํขึ นเพือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของประกาศ ธปท. เรื อง การจดัทาํและการประกาศ                    
งบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิงทีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัที  ธนัวาคม 
2558 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
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2 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซึ งต่อไปนี เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 
ดงัต่อไปนี  

 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2561 2560 2561 2560 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ 50.96 50.96 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
100.00 100.00 - - 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั บริหารสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพ 

83.44 83.44 - - 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี ฟันด ์6 อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี 99.80 99.80 0.06 0.06 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ                              

จาํกดั (มหาชน) 
ประกนัชีวติ 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนั 51.00 51.00 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั บริการ 51.00 51.00 - - 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั - - 100.00 100.00 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั จดัการลงทุน - - 75.00 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนั - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง จาํกดั ธุรกิจเช่าซือ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนนิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั 
ใหบ้ริการฝึกอบรม - - 100.00 100.00 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์
ดอ้ยคุณภาพ 

- - 100.00 100.00 

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซือและลิสซิง - - 65.18 65.18 
บริษทั เนชันแนล ลีซซิง จาํกดั (1) อยูร่ะหวา่งชาํระบญัชี - - - 100.00 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั  บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัวนิาศภยั - - 65.18 - 

(1) เวันทีกันยายน1บริัทเนชันแนลลีิงจาํกัดด้จายนทน้แก้้นทังดแล้วและด้จดทะเบียนเสร็จการชาํระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เวันทีกรา 
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ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยทีมีสาระสําคญัซึ งรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม  วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคญัมีดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ      
 สินทรัพยร์วม สาํหรับปี        
 2561 2560 2561 2560 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 973,716 942,889 33,137 32,851 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 9,287 9,996 112 190 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 13,695 12,749 3,326 3,292 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 8,509 11,447 1,644 1,761 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2,066 2,528 120 178 
บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 47,124 39,019 2,899 2,378 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 936 1,182 120 62 

ค) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสังการกิจกรรมที
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ 

ง) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทังหมดตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน 

จ) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรีทีใช้นโยบายการบัญชีทีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมนี แล้ว เ งินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ               
ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนที
ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ งแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทเริมมบังับใ ใน ัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมี
รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทจมบังับใาหรับงบการเงินทมรบรยเาบัทเริมในหร
หงันัท  มกราม  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน
ทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่าว               
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ึ งไดมี้การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี  
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มาตรฐานการราานาการน บับี  ร รา้ากัญญาีากบัลูกค้า 

มาตรฐานการราานาการน บับี  ช้แนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี            
ีกีว้ตนี  
มาตรฐานการบัช บบัท  (ปรับปรุง 2560) เรือง สัาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัช บบัท  (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้
การตความมาตรฐานการบัช บบัท  (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้ รายการแลกเปลยนเกยวกบั

บริการโฆษณา 
การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บบัท  

(ปรับปรุง 2560)  
เรือง โปรแกรมสิทิพิเษแก่ลูกคา้ 

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บบัท 5 
(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บบัท  
(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน บบัท 5 กบัสัาททาํกบัลูกคา้ทุกสัา ยกเวน้สัาท
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัชบบัอืน มาตรฐานบบัน ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขันตอนสําหรับการ
รับรู้รายไดท้เกิดขึนจากสัาททาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินทสะทอ้นถึงสิ งตอบ
แทนทกิจการคาดว่าจะมสิทิได้รับจากการแลกเปลยนสินค้าหรือบริการทได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ทเกยวขอ้งทังหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขันตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินลกระทบทอาจมต่องบการเงินในป ท
เริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเรงมทางการเงินทมลง ารงการเงินทมร
รยเลาทเริมนรลงนท  มกราม 3 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที  การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที  เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 6 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที  การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่
จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบงัคบัใช้จะทาํให้มาตรฐาน      
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีที
เริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ยบายการบัาั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชือ 

ดอกเบียรับจากเงินให้สินเชือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ รายไดต้าม
สัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง (eie iee ed) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้สินเชือทีผิดนดัชาํระ  
เงินต้นหรือดอกเบี ยเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชําระ และจะโอนกลับรายการ
ดอกเบี ยค้างรับทีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนันออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้ดอกเบี ยหลัง
จากนันจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระหนี ทีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบี ยสําหรับลูกหนี ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี ใหม่ตาม
เกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบี ยทีลูกหนี ตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หนี ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี ทีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปิบติัตามเงือนไขการปรับโครงสร้างหนี ใหม่ ซึ งจะ
รับรู้เป็นรายไดด้อกเบียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี จะปิบติัตามเงือนไขการปรับโครงสร้างหนี
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี ยจากลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอน โดยคาํนวณหาอัตรา
ผลตอบแทนทีใช้กาํหนดราคาทุนของลูกหนีทังกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนทีซือ) 
ของลูกหนี คงเหลือสําหรับลูกหนี ทีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี โดยจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี ยใน
จาํนวนทีไม่สูงกวา่จาํนวนเงินทีไดรั้บชาํระจากลูกหนี  และภายหลงัการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี
จะรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงสําหรับลูกหนี ทีมี
การจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีทีดอกเบี ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัวเงินหรือเงินให้สินเชือแลว้ ดอกเบียหรือส่วนลด
ดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ลียเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตัวเงิน
หรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือนันหรือตามสัดส่วนของหนี ทีไดรั้บชาํระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซือรับล่วงหน้าแสดงถึงส่วนลดดอกเบียทีตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ให้กบัลูกคา้            
ซึ งจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบียตามสัญญาเช่าซือ 

ข)     ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัทีทีเกิดรายการ 

ง) ดอกเบียจากเงินใหสิ้นเชือเพือซือหลกัทรัพย ์

ดอกเบียถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ทีคงคา้ง บริษทัยอ่ยหยุด
รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิสําหรับเงินให้สินเชือรายทีเข้าเงือนไขตามหลักเกณฑ์ทีก ําหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)  

จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กําไร (ขาดทุน) จากการซื อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    
ณ วนัทีทีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ทังนี ในกรณีทีบริษทัฯและบริษทัย่อยให้
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งปันส่วนสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการ
ใหบ้ริการดงักล่าวในแต่ละคราวดว้ยมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายไดร้อตดับญัชี ซึ งบนัทึก
เป็นส่วนหนึ งของบญัชี “หนี สินอืน” ในงบแสดงานะการเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายได้
ในส่วนของกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือลูกคา้มาใชสิ้ทธิพิเศษดงักล่าว และบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดป้ิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัทีจะจดัหารางวลันันแลว้  

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัภยั 

 เบียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ทียกเลิกและการส่งคืนเบี ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสํารองเบี ย
ประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบี ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัทีทีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีทีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบี ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้มือไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 
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 สัญญาประกนัชีวติ 

เบียประกนัชีวติบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัทีทีมีลบงัคบัในกรมธรรมห์ลงัจากหกัเบียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืน และสําหรับกรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายได้เมือถึงกาํหนดชําระเฉพาะเบี ยประกันของ
กรมธรรมที์มีลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัสินปี 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบียจ่าย 

ดอกเบี ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีทีดอกเบี ยได้คิดรวมอยู่ในตัวเงินจ่ายแล้ว 
ดอกเบียนันจะบนัทึกเป็นดอกเบียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัวเงินนัน 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเมือเริมแรกทีเกิดขึนจากการใหเ้ช่าซือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหนา้ ค่าอากรแสตมป์) 
จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบียตลอดอายุของ
สัญญาเพือใหส้ะทอ้นถึงอตัราลตอบแทนทีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบี ยจากการให้เช่าซือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และจะรับรู้ในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนเมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯและบริษทัย่อย           
ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี ตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ซึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นี จะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ 
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เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไปแสดงมูลค่าตาม            
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี คาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีประกาโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี ไทยหรือตลาดอืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรับาลปรับด้วยค่าความเสียงที
เหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี               
ทีจะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทัวไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัทีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แลว้แต่ประเทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน  

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุทธิทีได้รับกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน              
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีทีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียง
บางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยทีใช้ในการคาํนวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถัวเลีย                  
ถ่วงนําหนกั 

4.4 เงินลงทุนในลูนทนลเงเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนแสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีลูกหนี ทีรับโอนไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะโอนเงินลงทุนใน
ลูกหนีดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอด
คงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี   

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนโดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี              
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ งการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียนี จะ
บนัทึกเงินลงทุนเริมแรกในราคาทุนแลว้ปรับดว้ยส่วนไดเ้สียทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตาม
อตัราส่วนการลงทุน  

4. เงินใินเอแ่ลูน 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงดว้ยยอด            
เงินตน้รวมดอกเบีย รายไดร้อตดับญัชีและส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินให้สินเชือทียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดง
เป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเชือ 

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้งสุทธิจาก
ยอดคงเหลือของรายไดท้างการเงินทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ซึ งแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงที
เกิดขึนเมือเริมแรกรอตดับญัชี 

ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหนี ธุรกิจ
สัญญาซือขายล่วงหนา้ โดยลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหนี เงินให้กูย้ืมเพือซือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยที์
ซือนันมาวางเป็นประกนั ลูกหนี ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหนีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินที
นาํไปวางเป็นประกนักบัเจา้หนี หุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหนี อืน เช่น ลูกหนี ซือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดทีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด ลูกหนี ทีอยู่ระหว่างดาํเนินคดี ประนอมหนี หรือ
ผอ่นชาํระ และสําหรับลูกหนี ทีซือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหนี จากการซือขาย
หลกัทรัพย”์ 

4. ่เอนงัยะูญ 

ก) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี เงินใหสิ้นเชือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ของเงินใหสิ้นเชือตามหลกัเกณที์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิมดว้ยจาํนวนเงินเพิมเติมทีคาดวา่
จะเรียกเก็บจากลูกหนี ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเสียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีตังเพิม(ลด)บนัทึกบญัชี
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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สําหรับลูกหนี เงินให้สินเชือ (ยกเวน้ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร) ทีจดัชันเป็นหนีปกติ (รวมลูกหนี ทีผา่นการปรับโครงสร้างหนี ) และจดัชันเป็นหนีกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสํารองในอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหนี เงินตน้               
คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั และสําหรับลูกหนีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
กนัเงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหนีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดทีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับจากการ
จาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบียคิดลดและระยะเวลาทีคาดวา่จะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้าม
หลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทังนี  สําหรับลูกหนี ดอ้ยคุณภาพทีเป็นลูกหนีตามสัญญาเช่าซือหรือลูกหนี ตาม
สัญญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

และสําหรับลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อย                   
กนัเงินสาํรองเป็นกลุ่มลูกหนี  (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหนี ทีมีความเสียงลกัษณะเดียวกนั 
โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซึ งคาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นทีลูกหนีจะผิดนดั
ชาํระหนี  (roailit of default) และร้อยละของความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนเมือลูกหนีผดินดัชาํระหนี ต่อ
ยอดหนี  (Loss given default) นอกจากนี  บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณากนัสํารองเพิมเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียที
อาจเกิดขึนเพิมเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจทีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนีของลูกหนี  
โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง  ทีใช้ในการคาํนวณนี ไดมี้การสอบทานรายละเอียดและทบทวน
ความเหมาะสมอยา่งสมําเสมอ  

ข) บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนีแต่ละ
รายโดยพิจารณาความเสียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยที์ใชค้ ําประกนั และตังค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญเมือหนีนันมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทังนี  บริษทัยอ่ย
ถือพืนฐานการจดัชันหนีและตังสาํรองตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดย ก.ล.ต. 

ค)  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจให้เช่าซือและให้เช่าการเงินตังค่าเผือหนี สงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหนี ทีคา้งชาํระสุทธิจากรายไดที้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชันหนีของ ธปท.) โดยลูกหนี ทีคา้งชาํระไม่เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตัง
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญจากยอดหนี เงินต้นสุทธิหลังหักหลักประกัน และสําหรับลูกหนี ทีค้างชําระ                 
เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี อืนตังขึนโดยประมาณจากจาํนวนหนี ทีอาจเรียกเก็บจากลูกหนี ไม่ได ้                
ซึ งพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัทีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตดัจาํหน่ายลูกหนี ออกจากบญัชีเมือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหนี ได ้ โดยการตดัจาํหน่ายลูกหนี เป็นหนี สูญและหนี สูญทีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพิมค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ 
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4. การรับครงสร้างนีทีีัญา 

ในกรณีทีเป็นการปรับโครงสร้างหนี ทีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรนเงือนไขในการชําระหนี   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหนีหลงัปรับโครงสร้างหนีโดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบี ยขันตําของเงินให้สินเชือแก่ลูกค้า               
รายใหญ่ในตลาดทีใช้เป็นานในการเรียกเก็บจากลูกหนี  ณ วนัปรับโครงสร้างหนี  ผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมของหนี ทีคาํนวณไดที้ต ํากวา่ยอดหนีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผือการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหนี  และถือเป็นค่าใชจ่้ายทังจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในปีทีมีการปรับโครงสร้างหนี  และจะทบทวนค่าเผือการปรับมูลค่าดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บตามระยะเวลาทีเหลืออยู ่และปรับปรุงค่าเผือการปรับมูลค่ากบับญัชีค่าใชจ่้ายหนี สูญ
และหนีสงสัยจะสูญ   

ในกรณีทีเป็นการปรับโครงสร้างหนี ทีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์หรือส่วนได้เสียที รับโอนมาเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์(ซึ งอิงตามราคาประเมินของผูป้ระเมินภายในหรือผูป้ระเมินอิสระภายนอก) แต่ไม่เกินยอดหนี                    
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบียคา้งรับทีหยุดรับรู้รายไดจ้นถึงวนัปรับโครงสร้างหนี ) ส่วนเกิน
ของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์มากกวา่มูลหนีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี
หรือดอกเบียรับในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีโดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบียทีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุน
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเมือมีการปรับโครงสร้างหนี  

4.9 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยที์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพือการซือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินทีลูกคา้วางเป็นประกนัเพือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพยแ์ละหนี สิน
ของบริษทัย่อยเพือการควบคุมภายใน และ ณ วนัทีในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนที
ไม่มีภาระคํ าประกนัออกทังด้านสินทรัพยแ์ละหนี สิน โดยจะแสดงเพาะสินทรัพยที์เป็นของบริษทัย่อย
เท่านัน 
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4.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ึ งอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหนี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ ึ งมูลค่าทีคาดวา่
จะได้รับคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักดว้ยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับปรุงเพิมเติมตาม
หลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

 กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมือขาย ยกเวน้การขายโดยการใหู้ื้อกู้ยืมเงิน กาํไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดย ธปท. 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน                
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

4.11 ทิน อาารอุกร์ าสอราา 

ก) ที ดินแสดงมูลค่าตามราคาที ตีใหม่หักค่าเือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเสือมราคา  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของทีดินในราคาทุน ณ วนัทีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนัน
บริษทัฯและบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาทีดินโดยูป้ระเมินราคาอิสระและแสดงสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนี บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็น                
ครั งคราวเพือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาทีลดลงใน
ส่วนกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นี จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเคย
ลดลงึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาเพิมขึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนทีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืนในจาํนวนทีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 
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ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตังแสดงตามวธีิราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเสือมราคา 

ค) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า                  
(ถ้ามี) ค่าเสื อมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ ดงันี  

อาคาร - 20 - 30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 10  ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตังและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ง) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่าย ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นัน) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

จ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยที์มีการตีราคาเพิมเมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยที์คงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการรวมธุรกิจโดยอา้งอิงจาก
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ประเมิน ณ วนัทีือธุรกิจ และสําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนบนัทึกตน้ทุน
เริมแรกตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชี วา่สินทรัพย์
นันอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวธีิการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายและค่าเผือการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจาํหน่ายค่าคอมพิวเตอร์อทแ์วร์ทีอยูร่ะหวา่งพฒันา 
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4.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

4.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวธีิซือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที
สูงกวา่ส่วนไดเ้สียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเือ
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการ
ดอ้ยค่าเกิดขึน  

4.15 ลูกนเจานสานกกช 

ลูกหนี /เจา้หนี สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี /เจา้หนีสํานกัหกับญัชีทีเกิดจากการชาํระราคาซือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ ทังนี รวมถึงเงินทีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีในการ
ทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

4.1 ลกทรยยมสาายคนลกทรยายยมสาคน 

บริษทัยอ่ยมีการทาํสัญญาซือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทาํสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญา
ซือคืน โดยมีกาํหนดวนั เวลา และราคาทีแน่นอนในอนาคต โดยจาํนวนเงินทีจ่ายสําหรับหลกัทรัพยซื์อโดยมี
สัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหนึ งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หรือเงินให้สินเชือแล้วแต่
คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกู้ยืม ในขะทีหลกัทรัพยข์ายโดยมี
สัญญาซือคืนแสดงเป็นส่วนหนึ งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้นหนี สินในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยจาํนวนเงินทีไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซือคืนถือเป็น
หลกัประกนั 
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4.17 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย  

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภยั โดยสัญญาประกันภยัคือสัญญาึ งผูรั้บประกันภยั รับความเสี ยงด้านการรับประกันภยัทีมี
นยัสาํคญัจากคู่สัญญาอีก่ายหนึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนทีระบุไว ้(เหตุการณ์ทีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาวา่มีการรับความเสียงดา้นการรับประกนัภยัทีมีนยัสําคญัหรือไม่นันจะพิจารณาจาก
จาํนวนผลประโยชน์ทีจะตอ้งจ่ายกรณีทีมีสถานการณ์ทีรับประกนัภยัเกิดขึนกบัภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ทีรับประกันภัยเกิดขึ น ึ งหากไม่เข้าเงือนไขดังกล่าวข้างต้น บริษทัย่อยจะ                     
จดัประเภทสัญญาประกนัภยัดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ึ งสัญญาการลงทุนคือสัญญาทีมีรูปแบบทาง
กฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยั
มีความเสียงดา้นการรับประกนัภยัทีสําคญั ความเสียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเสียงจากการเปลียนแปลงของ
อตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนหรือราคา 

 บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเริมตน้สัญญาหากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทังหมดถูกทาํให้สินสุดหรือสินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเริมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเสียง
ดา้นการรับประกนัภยัเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.1 เยประกนัภัยารัะาเนสสัยจะสูญ 

เบียประกนัภยัคา้งรับทังจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที
จะไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการ
เก็บเงินไม่ได้ ึ งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบียประกนัภยัคา้งรับ      
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

4.1 สนทรัยนสนจากการประกนัภัย 

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (ค่าสินไหมทดแทน
คา้งรับ และรายการค้างรับอืน  จากบริษทัประกันภยัต่อ ยกเวน้เบี ยประกนัภยัคา้งรับหักค่าเผือ                     
หนีสงสัยจะสูญ) เงินมดัจาํทีวางไวจ้ากการรับประกนัภยัต่อ และสํารองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจาก
การประกนัภยัต่อ โดยสาํรองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึนตามสัดส่วน
ของการประกนัภยัต่อของสํารองเบียประกนัภยั และสํารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าดว้ย
การคาํนวณสาํรองประกนัภยั 
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ข) หนี สินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํทีบริษทัยอ่ย
ถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ึ งเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบียประกนัภยัต่อ   
คา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอืน  ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

 

สัญญาประกนัภยั 

สาํรองเบียประกนัภยัประกอบดว้ย สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสียงภยัทียงั
ไม่สินสุด 

ก) สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อดว้ย
วธีิการ ดงันี  

การประกนัภยัขนส่งเาะเทียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบียประกนัภยัรับ ตังแต่วนัทีกรมธรรม์
ประกนัภยัเริมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาทีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอืน -  วธีิเลียรายเดือน วธีิเษหนึงส่วนยีสิบสี)  

 สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้อาประกนัภยัต่อ คาํนวณจากเบียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงทีไดโ้อนความเสียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสัญญาในกรมธรรม ์

ข) สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด 

บริษทัยอ่ยจะคาํนวณสาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด   ) ึ งเป็นจาํนวนเงิน
ทีบริษทัยอ่ยจดัสรรไวเ้ือชดใชค้่าสินไหมทดแทนทีอาจเกิดขึนในอนาคตสําหรับการประกนัภยัทียงั
มีผลบงัคบัอยู ่ึ งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณการทีดีทีสุดของ               
ค่าสินไหมทดแทนทีคาดวา่จะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดกบั
สํารองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดสูงกว่าสํารอง              
เบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสียงภยัทียงัไม่
สินสุดในงบการเงิน 
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สัญญาประกนัชีวติ  

เงินสํารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตังแต่เริมรับประกนัจนึงวนัทีในงบแสดงานะการเงิน 
สาํหรับค่าสินไหมทดแทนทีประมาณวา่จะเกิดขึนในอนาคตจากกรมธรรมที์มีผลบงัคบัอยู ่ 

บริษทัย่อยบนัทึกเงินสํารองประกนัชีวิตตามวิธีสํารองประกนัภยัแบบเบี ยประกนัภยัรวม  ึ งเป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัอีกประเภทหนึ งทีมีขอ้สมมติหลกัเกียวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลดและอตัรา                
เงินปันผลทีไม่รับรองการจ่ายในอนาคต โดยการคาํนวณตามวิธีนีสอดคลอ้งตามหลกัเกณ์ทีกาํหนดไวใ้น
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั คปภ เรืองการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นและหนี สินของบริษทัประกนัชีวติ 

4.21 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันัยงินทีต้องจ่ายตามกรมรรม
ประกนัชีวติ 

สัญญาประกนัภยั 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนทีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมือไดรั้บ
การแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์
เกียวขอ้ง  

นอกจากนี  บริษทัย่อยได้ตังสํารองเพิมเติมสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ได้มีการรายงานให้
ทราบ        ึ งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย
คาํนวณจากประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกันภยัในอนาคต
สําหรับความสูญเสียทีเกิดขึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัทีในงบการเงิน ทังจากรายการความสูญเสียทีบริษทัย่อย
ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  

สัญญาประกนัชีวติ 

เงินทีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวติบนัทึกเมือไดรั้บแจง้หรือตามเงือนไขในกรมธรรม ์
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4.22 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทัย่อยใน
ฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากวา่ ภาระ
ผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี สิน  ส่วนดอกเบียจ่ายจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าทรัพยสิ์นโดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.23 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการเกียวกบัเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือบริหารความเสียง
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ตราสารอนุพนัธ์ทีทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือคา้บนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซือขายในตลาด หรือในกรณีทีมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอา้งอิง
ราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะคาํนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า                
ซึ งตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด ปรับดว้ยค่าความเสียงดา้นเครดิต
ของคู่สัญญาแต่ละราย 

ตราสารอนุพนัธ์อืน (สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียและสัญญา
แลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน) ทีมิไดมี้ไวเ้พือคา้จะบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่า
ดว้ยวธีิคงคา้ง โดยองคป์ระกอบทีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปีใน
ลกัษณะเดียวกบัรายการทีมีการป้องกนัความเสียง โดยกาํไรขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (ถา้มี) จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนองคป์ระกอบ
ทีเป็นอตัราดอกเบียจะถูกบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหนี สินทีถูกป้องกนัความเสียง คือ
ถือเป็นส่วนหนึ งของดอกเบี ยรับหรือดอกเบี ยจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหนี และเจ้าหนี ตามสัญญา
แลกเปลียนแสดงสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน 
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4.24 รายการธุรกจิกบับุคครอกจิการทกยข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที เกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.25 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งชี ซึ งแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการ 
ดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี  มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กั
ตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินทีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน
หกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึง
การประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเพาะ
ของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชี ทีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ครั งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตอ้งไม่               
สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
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4.26 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

หุ้นกู้อนุพนัธ์เป็นหุ้นกู้ทีบริษทัย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้า ึ งเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจาํหน่ายภายใตเ้งือนไขทีไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนทีขายปรับดว้ยส่วนตํากวา่มูลค่าของหุ้นกูที้ตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  
ึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่ายนีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบียในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

อนุพนัธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใตบ้ญัชีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์โดยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ึ งมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ึ งตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปลียนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

4.27 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั นของพนกังาน ึ งไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ึ งประกอบด้วยเงินที
พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ึ งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(   ) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.28 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินที
ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดขึ นในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน               
ณ วนัทีทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัทีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน 

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการซือขายและเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.29 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน 
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทั ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีทีเกิดขึน
เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.3 รมาการิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผกูพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

4.31 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาทีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนี สินให้แก่
ผูอื้น โดยเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด   ณ วนัทีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีมีตลาด
ซือขายคล่องรองรับ แต่กรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าทีใช้อย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจาํลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 

ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี สินในงบการเงิน แบ่งเป็น  ระดบัตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงันี  

 ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินนัน 

ระดบั  ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหนี สินนัน เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิละประมาการทางบัชทาั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี อาจส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญั มีดงันี  

5.1 การรับรู้ละการัดรายการินทรัพย์ละหนิน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5. าเอหนงัยะูองเงินให้ินเชอละาเอการด้อยาองเงินลงทุนในลูกหน 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชือและค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี เกิดจากการปรับมูลค่า
ของเงินให้สินเชือจากความเสียงดา้นเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้หลกัเกณฑ์การตังค่าเผือหนี สงสัย                
จะสูญของ ธปท. หรือ ก.ล.ต. ประกอบกบัดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือ
ลูกหนี มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนี เงินต้นและดอกเบี ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี รายตัว           
ความน่าจะเป็นของการผดินดัชาํระหนี  มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  

5. าเอการด้อยาองเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตังค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เมือฝ่ายบริหารพิจารณาวา่
เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่าเกิดขึน ึ งการทีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งชี ของการด้อยค่า
หรือไม่นันจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

5.4 การประเมินกองทุนเพอการลงทุนามนิยามองกิการงมรงร้างเพาะั 

ในการประเมินว่ากองทุนทีบริษทัย่อยรับหน้าทีบริหารจดัการเข้านิยามการเป็นกิจการึ งมีโครงสร้าง
เฉพาะตวัหรือไม่ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินสิทธิของบุคคลอืนในการออกเสียง และสิทธิ          
อืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ึ งรวมถึงสิทธิในการเปลียนแปลงผูจ้ดัการกองทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัอืน 
สิทธิในการเลิกกองทุน หรือสิทธิในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพือประเมินวา่สิทธิดงักล่าวถือเป็นปัจจยัหลกั
ในการกาํหนดวา่ใครเป็นผูค้วบคุมกองทุนหรือไม่ 
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5.5 มูลค่ายุมคมาา 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ              
ตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบั
ตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 

5. ค่าายค่ายาาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตังค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเมือพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได ้          
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้หลกัเกณฑ์การตังค่าเผือการดอ้ยค่าของ 
ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

5.  าคา ลุลค่ามาคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากพบวา่มีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีดินด้วยราคาทีตีใหม่ ซึ งราคาทีตีใหม่นี ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศยัข้อสมมติฐานและ             
การประมาณการบางประการตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที  

นอกจากนี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตังค่าเผือการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เมือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 
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5.8 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมใน
การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัน  ึ งประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปลียนแปลงได้
เนืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเปลียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การเปลียนแปลงของอตัรา
คิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเกียวขอ้ง  

5.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.10 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อน
หรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่  

5.11 เงินสํารองประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

เงินสาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดคาํนวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดวา่จะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยู ่ 

เงินสํารองประกนัชีวิตคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ึ งประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัหรือ
ขอ้สมมติทีกาํหนดตังแต่วนัเริมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงการประมาณการทีดีทีสุดตามระยะเวลาในเวลานัน 
ึ งการประมาณการเงินสาํรองดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารึ งสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดี
ทีสุด ณ ขณะนัน 
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5.12 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนและไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน       ึ ง
ตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเป็นมาตรานสากล โดยข้อสมมติานหลกัทีใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบด้วยขอ้มูลในอดีต ึ งได้แก่ การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเลีย จาํนวนครั งของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 
การประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจของ่ายบริหารึ งสะทอ้นถึงการประมาณการอย่างดีทีสุดใน
ขณะนัน 

5.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต           
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน และอตัราการมรณะ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนานของขอ้มูลทีดีทีสุด
ทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.1 คด้องร้องและหนสินทอาจกดิขน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหนี สินทีอาจจะ
เกิดขึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ึ ง่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของรายการดงักล่าว ึ งในกรณีที่ายบริหารเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจะไม่บนัทึก
ประมาณการหนี สินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทนเพอการฟ นฟฯู 6,634 - 6,634 5,434 800 6,234 

ธนาคารพาณิชย ์ 554 33,786 34,340 411 24,258 24,669 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 39,150 39,150 - 36,891 36,891 
สถาบนัการเงินอน 850 16,567 17,417 798 17,997 18,795 
รวม 8,038 89,503 97,541 6,643 79,946 86,589 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - 41 41 - 21 21 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - - - - (3) (3) 
หกั: ค่าเอหนีสงสยัจะสูญ - (161) (161) - (244) (244) 
รวมในประเทศ 8,038 89,383 97,421 6,643 79,720 86,363 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1,307 30 1,337 1,397 7,794 9,191 
เงินยโูร 70 - 70 45 - 45 
อน  289 - 289 283 - 283 
รวม 1,666 30 1,696 1,725 7,794 9,519 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - - - - 36 36 
รวมต่างประเทศ 1,666 30 1,696 1,725 7,830 9,555 
รวม 9,704 89,413 99,117 8,368 87,550 95,918 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 24 - 24 22 - 22 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ - - - - - - 
รวมในประเทศ 24 - 24 22 - 22 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินากกบับริษทัยอ่ยจาํนวน 24 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(2560: 22 ลา้นบาท)  
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7. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมองตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ และ
การปรับบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งองตราสารอนุพนัธ์เพอป้องกนัความเสียง (บญัชีเพอการธนาคาร) แบ่งตาม
ประเภทความเสียง ดด้งันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

 
มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน                       
มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน                       
ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา* 

อตัราน       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ 460 527 78,516 530 585 85,137 
   ตราสารอนุพนัธ์เพอการธนาคาร 2 - 137 128 32 9,592 
อตัราอ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ 1,144 1,128 282,096 1,848 1,785 271,684 
   ตราสารอนุพนัธ์เพอการธนาคาร - - 21,530 - - 20,530 
อตัรานอตัราอ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ 111 104 5,014 139 138 7,931 
   ตราสารอนุพนัธ์เพอการธนาคาร 284 334 17,426 243 325 10,425 
อน       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ 4 4 1,216 1 3 2,303 
รวม 2,005 2,097 405,935 2,889 2,868 407,602 

* เปิดเผยเพาะกรณีทีบริทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพอป้องกนัความเสียง (บญัชีเพอการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ทีมิดมี้ว้
เพอคา้ ึ งวดัมูลค่าดว้ยวธีิคงคา้ง โดยผลกาํร (าดทุน) จากอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปี แสดงเป็นสินทรัพย์
ตราสารอนุพนัธ์/หนี สินตราสารอนุพนัธ์ สําหรับดอกเบียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญาจะบนัทึกเป็นดอกเบี ย 
คา้งรับในส่วนองสินทรัพยอ์นหรอดอกเบียคา้งจ่ายแลว้แต่กรณี 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สัดส่วนการทาํธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพอคา้แบ่งตามประเภทคู่สัญญา 
โดยพิจารณาจากจาํนวนเงินตามสัญญา เป็นดงันี  

 งบการเงินรวม 
คู่สญัญา 2561 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ 
สถาบนัการเงิน 93.52 93.32 
บุคคลภายนอก 6.48 6.68 
รวม 100.00 100.00 
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8. เงินลงทุน 

8.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนเอา         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 13,330 13,346 11,487 11,500 - - - - 
ตราสารหนีภาคเอกชน   3,348 3,507 5,135 5,364 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 1,079 958 1,748 1,713 - - - - 
 17,757 17,811 18,370 18,577 - - - - 
บวก: ค่าเอการปรับมูลค่า 54  207  -  -  
สุทธิ 17,811  18,577  -  -  
เงินลงทุนเอขา         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 100,199 99,910 114,299 114,495 170 170 497 497 
ตราสารหนีภาคเอกชน 23,725 23,702 25,025 25,373 320 321 686 695 
ตราสารหนี ต่างประเทศ 17,385 17,203 10,441 10,430 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 6,025 6,793 3,350 4,531 224 877 224 941 
หน่วยลงทุน 74 68 610 625 71 66 199 200 
 147,408 147,676 153,725 155,454 785 1,434 1,606 2,333 
บวก: ค่าเอการปรับมูลค่า 268  1,729  649  727  
สุทธิ 147,676  155,454  1,434  2,333  
ตราสารนทจะอจนรกาํน  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 461 467 43 49 - - - - 
ตราสารหนีภาคเอกชน 220 247 240 273 - - - - 
เงินลงทุนในลกูหนี ทีรับอน 838 1,517 956 1,702 498 1,078 529 1,124 
 1,519 2,231 1,239 2,024 498 1,078 529 1,124 
หกั:  ค่าเอการดอ้ยค่า (221)  (239)  (127)  (126)  
สุทธิ 1,298  1,000  371  403  
เงินลงทุนทวป         
ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 3,684  3,681  76  76  
ตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1  1  -  -  
หน่วยลงทุน -  25  -  -  
 3,685  3,707  76  76  
หกั: ค่าเอการดอ้ยค่า (33)  (35)  (25)  (25)  
สุทธิ 3,652  3,672  51  51  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 170,437  178,703  1,856  2,787  
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 จํานการะะเลาคงเหลอืองราารหน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 
เมอ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    

1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เมอ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    

1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเือา           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5 54,117 46,075 2 100,199 5 23,293 90,859 142 114,299 
ตราสารหนีภาคเอกชน - 2,119 16,957 4,649 23,725 - 1,188 18,865 4,972 25,025 
ตราสารหนี ต่างประเทศ - - 17,385 - 17,385 - 4,249 5,863 329 10,441 
รวม 5 56,236 80,417 4,651 141,309 5 28,730 115,587 5,443 149,765 
บวก: ค่าเอการปรับมูลค่า - 7 (480) (21) (494) - 39 453 41 533 
รวม 5 56,243 79,937 4,630 140,815 5 28,769 116,040 5,484 150,298 
ราารหนทจะถอืจนครบกาํหนด           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 419 - 42 461 - - - 43 43 
ตราสารหนีภาคเอกชน - 30 40 150 220 - 40 50 150 240 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับอน (1) 838 - - - 838 956 - - - 956 
รวม 838 449 40 192 1,519 956 40 50 193 1,239 
หกั: ค่าเอการดอ้ยค่า (221) - - - (221) (239) - - - (239) 
รวม 617 449 40 192 1,298 717 40 50 193 1,000 
รราารหน 622 56,692 79,977 4,822 142,113 722 28,809 116,090 5,677 151,298 

(1)         

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 ครบกาํหนด ครบกาํหนด 

 
เมอ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    

1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เมอ            

ทวงถาม 
ไม่เกิน    

1 ปี 1- 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเือา           
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 170 - - 170 - 497 - - 497 
ตราสารหนีภาคเอกชน - 130 190 - 320 - 315 371 - 686 
รวม - 300 190 - 490 - 812 371 - 1,183 
บวก: ค่าเอการปรับมูลค่า - - 1 - 1 - 6 3 - 9 
รวม - 300 191 - 491 - 818 374 - 1,192 
ราารหนทจะถือจนครบกาํหนด           
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับอน (1) 498 - - - 498 529 - - - 529 
รวม 498 - - - 498 529 - - - 529 
หกั: ค่าเอการดอ้ยค่า (127) - - - (127) (126) - - - (126) 
รวม 371 - - - 371 403 - - - 403 
รราารหน 371 300 191 - 862 403 818 374 - 1,595 

(1)         
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8.3 เงินลงทุนในลกทรพทบริทละบริทุนงรละ  น 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 
ขึนไปของจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายแลว้ แต่ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จาํแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมไดด้งันี  
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 1,538 1,668 764 828 
การธนาคารและธุรกิจการเงิน 1 1 - - 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 21 21 20 20 

8.4 เงินลงทุนในลูกนทรบน 

 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนเป็นลูกหนี ทีประมูลือจากสถาบนัการเงินในประเท ึ งยอดคงเหลือจากการ
รับโอนสิทธิลูกหนี เงินใหกู้ย้มื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน 838 956 498 529 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (221) (239) (127) (126) 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน - สุทธิ 617 717 371 403 

 

 
 2561 2560 

 
จาํนวน

ราย 

ยอดหนี            
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ทีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน 

(Yield) 
จาํนวน    

ราย 

ยอดหนี          
คงคา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน
ทีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

งบการเงนิรวม         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี  
 ทีรับโอนสะสม 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี  
 ทีรับโอน ณ วนัสินปี 291 7,683 838  307 8,240 956  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ         
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี  
 ทีรับโอนสะสม 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 691 8,190 1,937 11.94 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี  
 ทีรับโอน ณ วนัสินปี 193 4,749 498  193 4,752 529  
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 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี ของเงินลงทุนในลูกหนี                 
ทีรับโอน สําหรับปี 2560 งบการเงินรวมมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี ของเงินลงทุนในลูกหนี ที              
รับโอน โดยการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  6 ราย ึ งมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้าง
หนี เป็นจาํนวนเงิน 14 ลา้นบาทและ ไม่มีขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีและลูกหนี มีกาํหนดชาํระในปี 
2560 จาํนวน 8 ลา้นบาท และมีกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 6 ลา้นบาท, งบการเงินเฉพาะกิจการมีการ
ทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี ของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน โดยการเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี       
5 ราย ึ งมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี เป็นจาํนวนเงิน 13 ลา้นบาทและ ไม่มีขาดทุนจาก
การปรับโครงสร้างหนีและลูกหนี มีกาํหนดชาํระในปี 2560 จาํนวน 7 ลา้นบาท และมีกาํหนดชาํระนอ้ยกวา่ 
5 ปี จาํนวน 6 ลา้นบาท)    

 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนทีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ไดโ้อนไปเป็นเงินให้สินเชือตามประกา
ของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ึ งือเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 จึงไม่มียอดคงคา้งของหนี ทีปรับโครงสร้างหนีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน 

8.5 เงินลงทุนในิททเนเงินลลเนินงน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยที์ออกโดยบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัานะการเงินและผลการดาํเนินงานึงมีรายละเอียดดงันี  

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือขาดทุน/ 
ค่าเผือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงนิลงทุนในลูนทน         
1. บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนี  101 114 638 729 1,180 1,287 129 147 
     หรือผิดนดัชาํระหนี          

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

  
 

มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือขาดทุน/ 
ค่าเผือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูนทน         
1.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนี

หรือผิดนดัชาํระหนี  
64 65 362 392 865 905 58 58 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

9.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซ งบนัทก
โดยวธีิราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน         
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับปี 

                           ชือบริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทัยอ่ย         
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 60,649 60,649 50.96 50.96 31,866 31,866 3,183 2,472 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                               175 700 100.00 100.00 175 700 56 130 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 40 143 83.44 83.44 33 117 179 45 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 6 48 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จาํกดั 50 50 51.00 51.00 26 26 - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั 20 20 51.00 51.00 10 10 - - 
บริษทัร่วม         
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,695 1,708 10.00 10.00 591 596 126 124 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม     33,167 33,823 3,544 2,771 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทับริหารสินทรัพย ์เอ็น เอฟ เอส จาํกดั ไดล้ดจาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียน โดยจ่ายคืน
ใหแ้ก่บริษทัฯ รวมจาํนวน 525 ลา้นบาท ตามมูลค่าทีจดทะเบียน ทังนีบริษทัฯ ไม่มีกาํไรจากการรับคืนทุน  

 ในระหว่างปี 2561 บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จาํกดั ไดล้ดจาํนวนหุ้นสามญัจดทะเบียน โดยจ่ายคืนให้แก่
บริษทัฯ รวมจาํนวน 86 ลา้นบาท ตามมูลค่าทีจดทะเบียน ทังนี บริษทัฯ มีกาํไรจากการรับคืนทุน 2 ลา้นบาท            
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และไดต้ดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 

 ในระหวา่งปี 2561 กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี ฟันด์ 6 ไดจ่้ายคืนทุนให้แก่บริษทัฯจาํนวน 98 ลา้นบาทตาม
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน บริษทัฯมีกาํไรจากการรับคืน 56 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและได ้
ตดัออกในงบการเงินรวมแลว้ 
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9. รายละเอยดของบริัทย่อยงมส่วนด้เสยทม่มอานาจควบคุมทมสาระสาคั   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนทีอดยส่วน
ไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

เงินปันผลจ่ายให้กบั       
ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุมใน

ระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) 
ทีแบ่งให้กบั                                

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุมใน  

บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน)       
เบด็เสร็จอน                  

ทีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย        
ทีไม่มีอาํนาจควบคุม                  

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

ธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย 49.04 49.04 71,544 67,369 3,228 2,652 7,938 7,314 (535) 381 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ 
ประกนัชีวิต จาํกดั 
(มหาชน) 49.00 49.00 598 631 - - (12) 33 (21) 10 

9.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุของบริัทย่อยทมส่วนด้เสยทม่มอานาจควบคุมทมสาระสาคั งเ นข้อมูลก่อน
การตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)              

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

จาํกดั (มหาชน) 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยร์วม 1,046,612 1,009,557 9,765 10,610 
หนี สินรวม 902,406 873,349 8,545 9,322 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)              

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

จาํกดั (มหาชน) 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 43,239 41,981 96 202 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 15,458 14,369 (25) 67 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน  (1,062) 806 (43) 21 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 14,396 15,175 (68) 88 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)              

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ 

จาํกดั (มหาชน) 
 2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)                          

กิจกรรมดาํเนินงาน (9,304) 2,615 2,600 (1,075) 
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)                          

กิจกรรมลงทุน 13,193 14,195 (2,598) 1,075 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (4,323) (17,434) - - 
เงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (434) (624) 2 - 

9.4 ข้อมูกระแสเงินสดของริริารสินรงเ นริอ 

  ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทับริหารสินทรัพยซึ์ งเป็นบริษทัย่อยสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 เป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แมก๊ซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 30 48 249 58 123 108 
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได ้                       

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
      

   กาํไรจากการตีโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี  - - (4) (9) - - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย                     

(โอนกลบั) (5) (2) 2 (1) (27) (6) 
   หนี สูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุน                             

จากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) 32 (46) 12 - (61) (2) 
   อน  (1) (2) - (1) - 1 
 56 (2) 259 47 35 101 
   รายไดด้อกเบียสุทธิ 24 17 24 22 (82) (148) 
   รายไดเ้งินปันผล (4) (3) - - - - 
   เงินสดรับจากดอกเบีย 4 8 7 - 82 148 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (7) (16) (40) (27) (36) (15) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์ บริษทับริหารสินทรัพย ์
 เอน็ เอฟ เอส จาํกดั แมก๊ซ์ จาํกดั ที เอส จาํกดั 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)       
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง    

ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 73 4 250 42 (1) 86 
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์ัวคราว (48) 317 (30) 187 - - 
   เงินลงทุนในลูกหนี  - - 28 11 - - 
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  10 57 (108) (67) 278 333 
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 253 92 (132) (33) 275 347 
   สินทรัพยอื์น (5) 1 5 (4) 1 (20) 
หนี สินจากการดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)       
   หนี สินอืน 32 (26) (79) 38 7 (20) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 315 445 (66) 174 560 726 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน        
เงินสดรับจากเงินปันผล 4 3 - - - - 
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน 4 3 - - - - 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน        
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 282 (230) 458 (57) - - 
เงินสดจ่ายดอกเบียเงินกูย้มื (27) (25) (32) (22) - - 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (56) (130) (215) (54) (250) (330) 
เงินสดจ่ายคืนทุน (525) - (103) - - - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหางาน (326) (385) 108 (133) (250) (330) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเิมน (ลดลง) สุทธิ (7) 63 42 41 310 396 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 93 30 55 14 586 190 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 86 93 97 55 896 586 
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9.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมึ งบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัทีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
      ส่วนแบ่ง  
      ส่วนเกินทุนจาก  
      การเปลียนแปลง  
      สัดส่วนการถือหุ้น ส่วนแบ่งผลกาํไร 
  สัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                 ส่วนแบ่งผลกาํไร ในบริษทัยอ่ยของ ขาดทุนเบด็เสร็จ 

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (ร้อยละ) วธีิราคาทุน (1) วธีิส่วนไดเ้สีย ในระหวา่งปี                      ในระหวา่งปี    บริษทัร่วม ในระหวา่งปี    
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บมจ. เอ็ม บี เค (ประกอบธุรกิจ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ) 

 
 

1,695 

 
 

1,708 

 
 

19.90 

 
 

19.90 

 
 

855 861 

 
 

3,027 2,827 251 

 
 

248 

 
 

543 337 

 
 

(1) 82 

 
 

(94) 33 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    855 861 3,027 2,827 251 248 543 337 (1) 82 (94) 33 

 (1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจาก
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

9.6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน)  วนัที 30 กนัยายน 2561 และ 2560 และ
สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงันี  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2561 (1) 30 กนัยายน 2560 (1) 
สินทรัพยร์วม 52,119 46,668 
หนี สินรวม (27,201) (23,830) 
รายการอืนในส่วนทุนของบริษทัร่วม 221 193 
สินทรัพย ์- สุทธิ 25,139 23,031 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)    19.90 19.90 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 5,003 4,583 
การตดัรายการระหวา่งกนั (2,027) (1,808) 
ค่าความนิยม 51 52 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 3,027 2,827 

(1)  แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัทแตกต่างกัน 
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 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน (1) 
 2561 2560 
รายได ้ 12,688 10,351 
กาํไรสาํหรับปี 3,020 1,864 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  76 1,060 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 3,096 2,924 

(1)  แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัทแตกตางกัน 

 ส่วนแบ่งผลกาํไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) คาํนวณจาก                  
งบการเงินทีมีวนัทีแตกต่างจากของบริษทัฯ เนืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินทีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก  งวดตามหลกัความสมําเสมอ ดงันัน ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
ของบริษทัร่วมทีนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินทีตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ของบริษทั
ร่วมสําหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีทีแตกต่าง
กนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทังนี  ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่ผลกาํไรสําหรับปีดงักล่าวไม่แตกต่าง
อยา่งมีสาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯ และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ย) ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน
หุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,303,700 หุ้น และ 1,290,700 หุ้น ตามลาํดบั 
ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 19.90 เป็นร้อยละ 19.75 

 เมือวนัที 26 กรกาคม 2561 บริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) มีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระ
แล้วจํานวน 13,037,000 หุ้น ทําให้ทุนทีออกและชําระแล้วลดลงจาก 1,707,960,000 หุ้น เป็น 
1,694,923,000 หุ้น ึ งการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวมีผลทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเพิมขึนจากร้อยละ 19.75 เป็นร้อยละ 19.90  

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัที 31  ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมึ งเป็นบริษทั                    
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บมจ. เอม็ บี  เค  6,914 6,560 3,475 3,296 
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 ู

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี      
เงินเบิกเกินบญัชี 16,370 16,668 - - 
เงินใหกู้ย้มื 273,199 263,062 44 48 
ตัวเงินรับ 38,397 56,185 1,374 711 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 486,636 425,996 48 48 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 2,166 1,710 - - 
อืน  181 153 - - 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (66,158) (55,129) (2) (2) 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 750,791 708,645 1,464 805 
บวก:  ดอกเบียคา้งรับ 657 601 - - 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ

จากรายไดร้อตดับญัชี 751,448 709,246 
 

1,464 
 

805 
หกั:  ค่าเือหนีสงสัยจะสูญ      

1) เงินสาํรองขันตําตามเก ์ธปท.     
     - รายสินเชือ  (8,564) (8,446) (86) (80) 
     - รายกลุ่ม (7,090) (5,820) - - 
2) เงินสาํรองส่วนเกิน (8,477) (10,237) - - 

หกั: ค่าเือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  (1) (1) - - 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ 727,316 684,742 1,378 725 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพือซือหลกัทรัพย ์ 3,791 4,101 - - 
ลูกหนี อืน 31 15 - - 
รวมลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,822 4,116 - - 
หกั:  ค่าเือหนีสงสัยจะสูญ  (13) (14) - - 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,809 4,102 - - 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ                            731,125 688,844 1,378 725 
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10.2 จําแนกตามสกุลเงนและนทอู่ของลูกน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 743,094 - 743,094 696,946 - 696,946 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 5,519 4,538 10,057 8,555 5,570 14,125 
เงินสกุลอืน  92 1,370 1,462 161 1,529 1,690 
รวม * 748,705 5,908 754,613 705,662 7,099 712,761 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายดร้อตดับญัช 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 1,464 - 1,464 805 - 805 
รวม * 1,464 - 1,464 805 - 805 

* ยอดรวมเงินใหสิ้นเชือสุทธิจากรายดร้อตดับญัช 

10.3 จําแนกตามประเภทธุรกจและการจน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอืน รวม 

การเกษตรและเหมืองแร่ 6,495 14 37 10 26 6,582 - 6,582 
อุตสาหกรรมการผลิตและ         

การพาณิชย ์ 69,123 222 570 517 4,019 74,451 365 74,816 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละ        

การก่อสร้าง 46,427 138 202 41 1,730 48,538 62 48,600 
การสาธารณูปโภคและบริการ 52,444 110 306 142 984 53,986 128 54,114 
การบริโภคส่วนบุคคล         

เพือทอยูอ่าศยั 97,631 1,126 1,543 853 2,072 103,225 55 103,280 
เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 3,822 3,822 
เพือเช่าซือ 343,579 25,510 1,433 1,422 740 372,684 47,996 420,680 
อืน  29,012 615 565 187 693 31,072 330 31,402 

อืน  11,066 15 - - 236 11,317 - 11,317 
รวม * 655,777 27,750 4,656 3,172 10,500 701,855 52,758 754,613 

* ยอดรวมเงินให้สินเชือสุทธิจากรายดร้อตดับญัช 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ต ากวา่  สงสยั  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสยั จะสูญ รวม ยอ่ยอืน 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         

เพือทอยูอ่าศยั 92,789 1,255 897 829 1,851 97,621 55 97,676 
เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - - 4,116 4,116 
เพือเช่าซือ 304,052 23,433 1,312 1,144 1,121 331,062 39,969 371,031 
อืน  27,263 627 497 181 575 29,143 361 29,504 

อืน  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 

* ยอรวมเงินห้สินเชือสุทธิจากรายร้อตับญัช 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
  กล่าวถึง ตากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพือทอยูอ่าศยั 10 - - - 6 16 
เพือเช่าซือ - - - - 46 46 
อืน  3 - - - 30 33 

อืน   1,367 - - - - 1,367 
รวม* 1,380 - - - 84 1,464 

* ยอรวมเงินห้สินเชือสุทธิจากรายร้อตับญัช 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
  กล่าวถึง ตากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - - - - 2 2 
การบริโภคส่วนบุคคล       

เพือทีอยูอ่าศยั 10 4 - 1 6 21 
เพือเช่าซือ - - - - 46 46 
อืน  3 - - - 30 33 

อืน   703 - - - - 703 
รวม* 716 4 - 1 84 805 

* ยอดรวมเงินห้สินเชือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

 ุณภาพ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย (ทีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลกัทรัพย ์และ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย)์ มีสินเชือดอ้ยคุณภาพตามเกณข์อง ธปท และ กลต (หมายถึงเงินหสิ้นเชือทีจดัชันตา
กวา่มาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ) ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินหสิ้นเชือดอ้ยคุณภาพ                                
(ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ) 

  
  

บริษทัฯ 84 85 84 85 
ธุรกิจธนาคาร 15,881 14,384 - - 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 2,363 2,744 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 45 14 - - 

เงินหสิ้นเชือดอ้ยคุณภาพตามทีกล่าวไวข้า้งตน้ไม่นบัรวมเงินหสิ้นเชือทีคา้งชาระทีไดมี้การทาสัญญาปรับ
โครงสร้างหนีแลว้ และเขา้เงือนไขการจดัชันเป็นลูกหนีชันปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ 
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นอกจากนี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ทีประกอบธุรกิจธนาคารและธุรกิจหลกัทรัพย)์ มีเงินให้สินเชือทีระงบัการ
รับรู้รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทัฯ 84 85 84 85 
ธุรกิจธนาคาร 21,867 21,362 - - 
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 45 14 - - 

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหนี เงินใหสิ้นเชือทีโอนมาจากเงินลงทุนในลูกหนีตามเกณฑ์เงินสด และบริษทัยอ่ย
ทีเป นบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะรับรู้รายไดจ้ากเงินใหสิ้นเชือตามเกณฑเ์งินสดเช่นเดียวกนั 

105  

 ในระหวา่งปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ทีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ 
ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบัลูกหนี  โดยมีรายละเอียด ดงันี  

 งบการเงินรวม 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
จาํนวน             

รายลูกหนี  

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีก่อนการ

ปรับโครงสร้าง
หนี  (1) 

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ 

ปรับโครงสร้าง
หนี  (1) 

ชนิดของ
สินทรัพยที์จะ 
รับโอนตาม

สัญญา 

มลูค่าของ
สินทรัพยที์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
2561      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  1,200 2,443 2,433   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 

และ/หรือเปลียนแปลงเงือนไข                  
การชาํระหนี  

2 56 56 ทีดินและทีดิน
พร้อม                     

สิงปลูกสร้าง  

64 

การโอนสินทรัพย ์ 4 
 

16 
 

16 
 

ทีดินพร้อม                     
สิงปลูกสร้าง 

20 

รวม 1,206 2,515 2,505   
2560      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  1,092 2,317 2,317   
การโอนสินทรัพย ์และ/หรือหุน้ทุน 

และ/หรือเปลียนแปลงเงือนไข                  
การชาํระหนี  

2 60 59 ทีดินพร้อม                      
สิงปลูกสร้าง         
และรถยนต ์

49 

      
รวม 1,094 2,377 2,376   

(1) บั (บบ ับ)  
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 ลูกหนี ของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี ในระหว่างปี 2561 และ 2560 มี
ระยะเวลาการชาํระหนีตามสัญญาโดยนบัจากอายหุนีคงเหลือ ณ วนัสินปีไดด้งันี  

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหนี  

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหนี  จาํนวนรายลูกหนี  

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหนี  
  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสัญญา 375 796 398 1,016 
มีกาํหนดชาํระในปี  287 692 264 851 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 204 264 264 204 
5 - 10 ปี 216 425 121 193 
10 - 15 ปี 37 132 20 52 
มากกวา่ 15 ปี 87 196 27 60 
รวม 1,206 2,505 1,094 2,376 

ขอ้มูลสาํหรับปี 2561 และ 2560 ทีเกียวขอ้งกบัลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี มีดงันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ดอกเบียทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 667 866 1 1 
กาํไรจากการรับชาํระหนี /รับโอนสินทรัพยช์าํระหนี                  128 49 64 37 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  
   (สุทธิจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีเคยกนัไว)้ 

9 - - - 

เงินสดทีรับชาํระจากลูกหนี  2,784 3,613 67 48 
ทรัพยสิ์นทีรับโอนจากลูกหนี   93 73 - - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเชือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบี ย            
คา้งรับ) ทีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ทังสิน ดงันี  
 ลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี  

 จาํนวนราย จาํนวนหนีคงคา้ง 
จาํนวนหนีคงคา้งสุทธิ

จากหลกัประกนั 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 16 17 28 30 17 17 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6,430 8,465 7,829 8,240 1,532 1,772 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 190 238 1,926 2,580 1,180 1,771 
บริษทัยอ่ยอืน 109 100 324 319 112 118 
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10.6 ลู   

 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริทัและบริทัย่อย (ทีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเช่าซือและเช่า
การเงิน) มีลูกหนีภายใตส้ัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน ซ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินสําหรับ
รถยนต์ รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาดยเลียประมา 3 ถง 7 ปี และคิด
ดอกเบียในอตัราร้อยละคงทีตามทีระบุในสัญญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 จาํนวนเงินทีถงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญา 116,735 324,322 47,745 488,802 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (21,223) (41,495) (3,438) (66,156) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีลูกหนีตอ้งจ่าย                      
 ตามสัญญา 95,512 282,827 44,307 422,646 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ    (10,538) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    412,108 

* รวมลูกหนี ทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
 จาํนวนเงินทีถงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญา 113,943 287,236 26,527 427,706 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (18,817) (34,899) (1,409) (55,125) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีลูกหนีตอ้งจ่าย                      
 ตามสัญญา 95,126 252,337 25,118 372,581 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ    (9,571) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    363,010 

* รวมลูกหนี ทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  วนัที 1 ธนัวาคม 2561 
 จาํนวนเงินทีงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญา 48 - - 48 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) - - (2) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีลูกหนีตอ้งจ่าย                        
 ตามสัญญา 46 - - 46 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ    (46) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหนี ทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  วนัที 1 ธนัวาคม 256 
 จาํนวนเงินทีงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญา 48 - - 48 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) - - (2) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีลูกหนีตอ้งจ่าย                        
 ตามสัญญา 46 - - 46 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ    (46) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    - 

* รวมลูกหนี ทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทับริหาร
สินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเชอจดัชัน และเงินสาํรองทีเกียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม (1) 
 2561 2560 

 

เงินใหสิ้นเชอ
และดอกเบีย 

คา้งรับ  

ยอดสทธิทีใช้
ในการตังค่าเอ
หนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเอหนีสงสัย 
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเชอ
และดอกเบีย 

คา้งรับ  

ยอดสทธิทีใช้
ในการตังค่าเอ
หนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเอหนีสงสัย 
จะสูญ 

ลูกหนีจดัชันปกติ 656,410 437,439 4,127 624,843 416,560 3,311 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 27,759 25,868 2,438 26,308 23,844 2,336 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 4,659 2,381 1,639 5,960 2,998 2,241 
ลูกหนีจดัชันสงสัย 3,172 1,947 1,155 2,674 1,491 823 
ลูกหนีจดัชันสงสัยจะสูญ 10,500 4,390 3,993 8,582 4,111 3,473 
รวม 702,500 472,025 13,352 668,367 449,004 12,184 
เงินสาํรองส่วนเกินเอหนี ทีอาจ 
    เรียกเก็บไม่ได ้  8,257   10,017 
รวม   21,609   22,201 

(1) าะร ัและร ัย่ยย่ายการวง และหลังหักรายการระหว่างกัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 

เงินใหสิ้นเชอ
และดอกเบีย 

คา้งรับ  

ยอดสทธิทีใช ้
ในการตังค่าเอ
หนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเอหนีสงสัย
จะสูญ 

เงินใหสิ้นเชอ
และดอกเบีย 

คา้งรับ  

ยอดสทธิทีใช ้
ในการตังค่าเอ
หนีสงสัยจะสูญ 

ค่าเอหนีสงสัย
จะสูญ 

ลูกหนีจดัชันปกติ 1,380 1,370 13 716 707 7 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - 4 - - 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
ลูกหนีจดัชันสงสัย - - - 1 - - 
ลูกหนีจดัชันสงสัยจะสูญ 84 73 73 84 73 73 
รวม 1,464 1,443 86 805 780 80 
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 อตัราทีใชใ้นการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ร้อยละ) 

 
ลูกหนี เช่าซือส่วนบุคคลเฉพาะ                                 

ของธนาคารธนชาต (2) เงินใหสิ้นเชืออืน 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีจดัชันปกติ 0.93 0.71 1 1 
ลูกหนีจดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ 9.60 10.03 2 2 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 47.57 40.67 100 100 
ลูกหนีจดัชันสงสัย 42.88 39.66 100 100 
ลูกหนีจดัชันสงสัยจะสูญ 42.75 40.60 100 100 

(2)     

 ู

 วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเชือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ทีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์และธุรกิจเช่าซือและเช่าการเงิน) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมลูกหนี ที
มีปัญหาเกียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ดงันี  
 งบการเงินรวม 
    ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหนี  มูลหนี  มูลค่าหลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

5 4 200 205 2 1 3 2 

2.  บริษทัอืนทีมิใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการดาํเนินงาน
และฐานะการเงินเช่นเดียวกบับริษทั            
จดทะเบียนทีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ                  
ตลาดหลกัทรัพย ์

30 32 302 554 195 310 107 245 

3.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือ            
ผิดนดัชาํระหนี  

1,050 1,035 8,167 8,262 4,638 4,634 3,907 3,874 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 

 จาํนวนรายลูกหนี  มูลหนี  มูลค่าหลกัประกนั ทีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัทีมีปัญหาในการชาํระหนีหรือ

ผิดนดัชาํระหนี  
19 20 16 16 14 11 10 10 
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10.9 ลูกหุรกหลกัทรัพย์ัดัตามระกาาักงาคะกรรมการกากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าํแนกลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ดอกเบียคา้งรับ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
เรือง การจดัทาํบญัชีเกียวกบัลูกหนีดอ้ยคุณาพของบริษทัหลกัทรัพย ์ซ งสามารสรุปลูกหนีจดัชันไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 

 
จาํนวน                     
มลูหนี  

ค่าเือหนี
สงสัยจะสูญ

ทีตังไว ้

มลูหนี สุทธิ
หลงัหกัค่าเือ

หนีสงสัย                   
จะสูญ 

จาํนวน                         
มลูหนี  

ค่าเือหนี
สงสัยจะสูญ

ทีตังไว ้

มลูหนี สุทธิ
หลงัหกัค่าเือ

หนีสงสัย                  
จะสูญ 

ลูกหนีจดัชันปกติ 3,777 - 3,777 4,102 - 4,102 
ลูกหนีจดัชันตํากวา่มาตรฐาน 33 1 32 1 1 - 
ลูกหนีจดัชันสงสัย 12 12 - 13 13 - 
รวม 3,822 13 3,809 4,116 14 4,102 

 บริษทัย่อยไดพ้ิจารณาตังค่าเือหนี สงสัยจะสูญสําหรับมูลหนี จดัชันตํากว่ามาตรฐานเกินกว่าเกณฑ์ขันตํา
ตามที ก.ล.ต. กาํหนด โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของมูลค่าหลกัประกนัและความเสียงในการรับชาํระ
หนีจากลูกหนีจดัชันดงักล่าว 

10.10 ลูกหตามัาาอัา าการงองบรัทยอยแยกตามอายุคงค้าง 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย ซ ง
ดาํเนินธุรกิจเช่าซือและใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจาํแนกตามอายลูุกหนี ทีคา้งชาํระโดยนบัจากวนัทีทีครบ
กาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  46,761 38,793 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 831 811 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 1 ปี 179 168 
ลูกหนีระหวา่งการดาํเนินคดี 781 679 
รวม 48,552 40,451 

ค่าเือหนีสงสยัจะสูญทีตังไวต้ามบญัชี 2,521 2,301 
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 ูญ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 2561 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอืน รวม 

ยอดตน้ปี 3,311 2,336 2,241 823 3,473 10,017 22,201 2,316 24,517 
จาํนวนทีตังเพิม(ลด)                     

ในระหวา่งปี 816 102 (602) 332 5,028 (1,760) 3,916 320 4,236 
หนี สูญรับคืน - - - - 1,033 - 1,033 12 1,045 
หนี สูญตดับญัชี - - - - (5,541) - (5,541) (113) (5,654) 
ยอดปลายปี 4,127 2,438 1,639 1,155 3,993 8,257 21,609 2,535 24,144 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 2560 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีเป็นสถาบนัการเงิน   
  กล่าวถึง ตํากวา่  สงสัย สาํรอง  บริษทั งบการเงิน 
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ ส่วนเกิน รวม ยอ่ยอืน รวม 

ยอดตน้ปี 2,985 2,151 1,666 906 3,577 11,743 23,028 2,125 25,153 
จาํนวนทีตังเพิม(ลด)                     

ในระหวา่งปี 326 185 575 (83) 6,411 (1,726) 5,688 290 5,978 
หนี สูญรับคืน - - - - 1,051 - 1,051 8 1,059 
หนี สูญตดับญัชี - - - - (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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 2561 
  กล่าวถึง ตํากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 7 - - - 73 80 
จาํนวนทีตังเพิมในระหวา่งปี 6 - - - - 6 
ยอดปลายปี 13 - - - 73 86 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
  กล่าวถึง ตํากวา่  สงสัย  
 ปกติ เป็นพิเศษ มาตรฐาน สงสัย จะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 10 - - - 76 86 
จาํนวนทีลดลงในระหวา่งปี (3) - - - (3) (6) 
หนี สูญรับคืน - - - - 1 1 
หนี สูญตดับญัชี - - - - (1) (1) 
ยอดปลายปี 7 - - - 73 80 

1. คาารรัูคาาารรัครสราน 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ยอดตน้ปี 1 2 - - 
ตดัจาํหน่ายในระหวา่งปี - (1) - - 
ยอดปลายปี 1 1 - - 

13. คุณภาพสินทรัพย์ 

 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คุภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยทีเป็นสถาบนัการเงิน 
(ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น ดงันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินใหสิ้นเชือ              
แก่ลูกหนีและ    
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น         
รอการขาย สินทรัพยอื์น รวม 

จดัชันปกติ 85,449 656,410 - - 142 742,001 
จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 27,759 - - 109 27,868 
จดัชันตํากวา่มาตรฐาน - 4,659 - - 11 4,670 
จดัชันสงสัย - 3,172 - - 9 3,181 
จดัชันสงสัยจะสูญ - 10,500 1,094 1,658 423 13,675 
รวม 85,449 702,500 1,094 1,658 694 791,395 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินหสิ้นเชอ              
แก่ลูกหนีและ    
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ์น รวม 

จดัชันปกติ 76,154 624,843 - - 187 701,184 
จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 26,308 - - 116 26,424 
จดัชันตากวา่มาตรฐาน - 5,960 - - 11 5,971 
จดัชันสงสัย - 2,674 - - 8 2,682 
จดัชันสงสัยจะสูญ - 8,582 503 1,761 402 11,248 
รวม 76,154 668,367 503 1,761 724 747,509 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินหสิ้นเชอ              
แก่ลูกหนีและ    
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น              
รอการขาย สินทรัพยอ์น รวม 

จดัชันปกติ - 1,380 - - - 1,380 
จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ - - - - - - 
จดัชันตากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชันสงสัย - - - - - - 
จดัชันสงสัยจะสูญ - 84 157 1,251 107 1,599 
รวม - 1,464 157 1,251 107 2,979 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

 

รายการระหวา่ง
ธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

เงินหสิ้นเชอ              
แก่ลูกหนีและ    
ดอกเบียคา้งรับ เงินลงทุน 

ทรัพยสิ์น             
รอการขาย สินทรัพยอ์น รวม 

จดัชันปกติ - 716 - - - 716 
จดัชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 4 - - - 4 
จดัชันตากวา่มาตรฐาน - - - - - - 
จดัชันสงสัย - 1 - - - 1 
จดัชันสงสัยจะสูญ - 84 151 1,308 104 1,647 
รวม - 805 151 1,308 104 2,368 
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14. ทรัพย์สินรอการขาย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,609 102 (611)    3,100 

สังหาริมทรัพย ์ 446 6,043 (5,871) 618 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูอจากการขายทอดตลาด     

อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,124 503 (154) 2,473 

สาขาทีไม่ไดใ้ชง้าน     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 368 135 (172) 331 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,547 6,783 (6,808) 6,522 
หกั: ค่าเผอการดอ้ยค่า (1,800) (611)  711 (1,700) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,747 6,172 (6,097) 4,822 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 4,064 12 (467) 3,609 

สังหาริมทรัพย ์ 418 4,787 (4,759) 446 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูอจากการขายทอดตลาด     

อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,981 452 (309) 2,124 

สาขาทีไม่ไดใ้ชง้าน     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 97 506 (235) 368 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,560 5,757 (5,770) 6,547 
หกั: ค่าเผอการดอ้ยค่า (1,568) (730) 498 (1,800) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,992 5,027 (5,272) 4,747 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีดจ้ากการรับาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,092 7 (54) 1,045 

สังหาริมทรัพย ์ 1 - (1) - 
ทรัพยสิ์นทีดจ้ากการประมลูซือจากการขายทอดตลาด     

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 770 52 (5) 817 

อืน      
อสังหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 154 105 (18) 241 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,017 164 (78) 2,103 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1,308) (7) 64 (1,251) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 709 157 (14) 852 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีดจ้ากการรับาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,124 2 (34) 1,092 

สังหาริมทรัพย ์ 1 - - 1 
ทรัพยสิ์นทีดจ้ากการประมลูซือจากการขายทอดตลาด     

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 463 334 (27) 770 

อืน      
อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 77 95 (18) 154 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 1,665 431 (79) 2,017 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1,087) (262) 41 (1,308) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 578 169 (38) 709 
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  รุปกรณ์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  งานระหวา่ง  
 ทีดิน* อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 5,609 2,477 7,279 80 2 15,447 
ซือเพิม - - 184 5 106 295 
โอน/จาํหน่าย (126) (165) (765) (23) (16) (1,095) 
31 ธนัวาคม 2561 5,483 2,312 6,698 62 92 14,647 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 1,024 5,609 57 - 6,690 
โอน/จาํหน่าย - (143) (769) (21) - (933) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 124 637 7 - 768 
31 ธนัวาคม 2561 - 1,005 5,477 43 - 6,525 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 57 22 - - - 79 
31 ธนัวาคม 2561 57 22 - - - 79 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 5,426 1,285 1,221 19 92 8,043 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    768 

*  แสดงดว้ยมลูค่าตามราคาทีตีหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  งานระหวา่ง  
 ทีดิน* อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 5,993 2,642 7,399 78 12 16,124 
ซือเพิม - 1 339 15 71 426 
โอน/จาํหน่าย (384) (166) (459) (13) (81) (1,103) 
31 ธนัวาคม 2560 5,609 2,477 7,279 80 2 15,447 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 - 972 5,387 62 - 6,421 
โอน/จาํหน่าย - (75) (491) (11) - (577) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 127 713 6 - 846 
31 ธนัวาคม 2560 - 1,024 5,609 57 - 6,690 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2560 68 25 5 - - 98 
โอน/จาํหน่าย (11) (3) (5) - - (19) 
31 ธนัวาคม 2560 57 22 - - - 79 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 5,552 1,431 1,670 23 2 8,678 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    846 

*  แสดงดว้ยมลูค่าตามราคาทีตีหม่ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตัง  งานระหวา่ง  
 ทีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2561 18 45 62 33 - 158 
ซือเพิม - - 1 - - 1 
โอน/จาํหน่าย - - (1) (14) - (15) 
31 ธนัวาคม 2561 18 45 62 19 - 144 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 32 56 25 - 113 
โอน/จาํหน่าย - - (1) (14) - (15) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2 3 2 - 7 
31 ธนัวาคม 2561 - 34 58 13 - 105 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 18 11 4 6 - 39 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    7 
*  แสดงดว้ยมลูค่าตามราคาทีตีหม่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตัง  งานระหวา่ง  
 ทีดิน* อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 18 45 72 27 - 162 
ซือเพิม - - 1 6 - 7 
โอน/จาํหน่าย - - (11) - - (11) 
31 ธนัวาคม 2560 18 45 62 33 - 158 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 - 30 63 24 - 117 
โอน/จาํหน่าย - - (11) - - (11) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2 4 1 - 7 
31 ธนัวาคม 2560 - 32 56 25 - 113 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 18 13 6 8 - 45 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    7 

*  แสดงดว้ยมลูค่าตามราคาทีตีหม่ 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคาร อุปกรณ์สํานกังานและยานพาหนะ
จาํนวนหนึงึ งตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสม
และค่าเผือการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3,999 ลา้นบาท และ 3,721 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 63 ลา้นบาท และ 67 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มียานพาหนะึ งไดม้าายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเททีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 
2558 และ ปี 2559 โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที                    
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จะเป็นดงันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ทีดิน 3,995 4,091 3 3 

ขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาทีตีใหม่ สรุปไดด้งันี  
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอ่ราคา              
ทีตีใหม่เมืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพิมขึน 

ราคาประเมินทีดินต่อตารางวา (บาท) 6,300 - 1,000,000 41,200 ราคาทีตีใหม่เพิมขึน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ึ งเกิดจากการตีราคาทีดินของบริษทัฯและ           
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,559 1,616 15 15 
โอนออกระหวา่งปี (51) (57) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,508 1,559 15 15 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ทีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 
 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอืน   พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 4,100 3,118 7 174 7,399 9 
ซือเพิม - 88 - 180 268 - 
โอน/จาํหน่าย - 159 - (159) - - 
31 ธนัวาคม 2561 4,100 3,365 7 195 7,667 9 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2561 3,423 1,675 7 - 5,105 8 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 316 365 - - 681 - 
31 ธนัวาคม 2561 3,739 2,040 7 - 5,786 8 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 - 31 - - 31 - 
31 ธนัวาคม 2561 - 31 - - 31 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2561 361 1,294 - 195 1,850 1 

อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 1.25 ปี 0 - 10 ปี - -  0 - 9 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     681 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ทีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 
 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอืน   พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 4,100 2,856 7 177 7,140 9 
ซือเพิม - 117 - 145 262 - 
โอน/จาํหน่าย - 145 - (148) (3) - 
31 ธนัวาคม 2560 4,100 3,118 7 174 7,399 9 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2560 3,040 1,353 7 - 4,400 8 
โอน/จาํหน่าย - (3) - - (3) - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 383 325 - - 708 - 
31 ธนัวาคม 2560 3,423 1,675 7 - 5,105 8 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2560 - 31 - - 31 - 
31 ธนัวาคม 2560 - 31 - - 31 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2560 677 1,412 - 174 2,263 1 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     708 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริทัและบริทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จาํนวนหน งซ งตดั
จาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเือการดอ้ยค่าเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 552 ลา้นบาท และ 346 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ     
8 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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17.  ค่าความนิยม 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยเ์พือทดสอบ            
การดอ้ยค่าประจาํปี โดยถือว่าหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดทีเลกทีสุดคืองบการเงินรวมของธนาคาร 
ธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณามูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ ประมาณการกระแส
เงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีสาํหรับผลการดาํเนินงานรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 ขอ้สมมติานทีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี  

 อตัรา (ร้อยละ) 
อตัราการเติบโต (Terminal growth rate) 4 
อตัราคิดลด (Discount rate) 11 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาขอ้สมมติานทีสําคญัขา้งตน้โดยอา้งอิงจากผลประกอบการ
ในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด สําหรับอตัราคิดลดทีใช้เป นอตัราทีสะทอ้นถงความเสียง          
 งเป นลกัษณะเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าผลกระทบจากการเปลียนแปลงสมมติานทีสําคญั งใช้ในการพิจารณา          
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยจ์ะไม่ส่งผลใหเ้กิดการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาแลว้เชือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

1. ินยนินาินด้าดาินด้ 

1.1 ินยนินาินด้าด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 779 908 - - 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,402) (1,323) (134) (149) 
สุทธิ (623) (415) (134) (149) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นระหวา่งกนั 37 182 
ดอกเบียรับทีหยดรับรู้รายได ้ 71 67 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - สาํรองทัวไป/สินทรัพยอื์น 1,069 1,225 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 74 94 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 542 536 
ประมาณการหนี สิน 229 188 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 68 82 
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 309 300 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 351 363 
ค่าเบียปรับจากการจ่ายชาํระล่าชา้ 171 175 
อืน  317 159 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  3,238 3,371 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
มูลค่าสินทรัพยจ์ากการรับโอนกิจการ (1,087) (1,108) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการใหเ้ช่าซือรอตดัจ่าย (2,088) (1,685) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (72) (135) 
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนเผือขาย (189) (346) 
อืน   (425) (512) 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (3,861) (3,786) 
สุทธิ (623) (415) 
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                         (หน่วย:ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอขาย (130) (145) 
อน  (4) (4) 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (134) (149) 

ณ วนัที 31 นัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทาง
ภาษีทียงัไม่ได้ใช้จาํนวน 3,441 ล้านบาท  และ 3,080 ล้านบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,937                
ลา้นบาท และ 2,724 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ทีบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี เนองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะ
นาํผลแตกต่างชัวคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ังจาํนวน 

ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวขา้งตน้มีจาํนวน 1,323 ลา้นบาท และจะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2562 - 2566 

18.2 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 นัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,091 879 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 ของปีก่อน 10 3 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว 504 277 - 153 
่าใช้จ่าภาษีเงนิได้ทีสดงอู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ  2,605 1,159 - 153 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน) 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (292) 266 (16) 23 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)  
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน - (46) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม (5) 1 - - 

 (297) 221 (16) 23 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   18,411 15,500 3,316 2,532 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 3,682 3,100 663 506 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              

ของปีก่อน 10 3 - - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที                  

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (1,087) (1,944) (663) (353) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น             
 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,605 1,159 - 153 

19.  ลูล 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 2,640 3,127 289 - 
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2.  ินทรัน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดค้่าเบียประกนัภยัคา้งรับ 520 308 - - 
บญัชีพกัลูกหนี  722 700 - - 
ลูกหนี อืน 1,816 1,495 112 107 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 962 690 - - 
ลูกหนี อืน - ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายแทนลูกคา้ 251 248 - - 
เงินมดัจาํ 248 246 3 3 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 259 248 - - 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 64 343 - - 
สิทธิการเช่า 101 123 9 9 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 706 661 10 9 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ 337 535 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 483 446 7 8 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 721 418 - - 
ดอกเบียและเงินปันผลคา้งรับ 485 742 2 3 
อืน   1,103 813 2 2 
รวม 8,778 8,016 145 141 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (524) (495) (107) (104) 
สินทรัพยอื์น - สุทธิ 8,254 7,521 38 37 

21. เงินรับฝาก 

21.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายคืนเมือทวงถาม 12,759 11,953 - - 
ออมทรัพย ์ 351,939 295,390 - - 
บตัรเงินฝาก 85,460 142,505 - - 
จ่ายคืนเมือสินระยะเวลา     
-  ไม่ถึง 6 เดือน  44,025 36,529 - - 
-  6 เดือนไม่ถึง 1 ปี 41,832 63,772 - - 
-  1 ปีขึนไป 215,902 165,942 - - 
รวมเงินรับฝาก 751,917 716,091 - - 
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21.2 จําแนกตามสกุเงนแะนทอู่ของผู้ฝาก  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 751,285 1 751,286 714,351 1 714,352 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 490 29 519 1,523 31 1,554 
เงินสกลุอืน  109 3 112 182 3 185 
รวม 751,884 33 751,917 716,056 35 716,091 

22. ราการระว่างนาารแะตาเงน นสน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

กองทุนเพือการฟื นฟฯู 413 - 413 418 372 790 
ธนาคารพาณิชย ์ 3,520 12,310 15,830 1,929 21,597 23,526 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 32 7,440 7,472 47 12,525 12,572 
สถาบนัการเงินอืน 17,770 15,322 33,092 15,390 12,077 27,467 
รวมในประเทศ 21,735 35,072 56,807 17,784 46,571 64,355 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 177 13,921 14,098 274 15,263 15,537 
เงินยโูร 1 - 1 1 - 1 
เงินสกุลบาท 485 532 1,017 2,221 229 2,450 
รวมต่างประเทศ 663 14,453 15,116 2,496 15,492 17,988 
รวม  22,398 49,525 71,923 20,280 62,063 82,343 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย
แห่งหน งจาํนวน  2,690  ลา้นบาท เป นเงินกูย้ืมระยะสันในรูปของตัวสัญญาใชเ้งิน มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้
ตามทีระบุไวใ้นตัวสัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบียในอตัราคงทีต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป นรายเดือน  ง
ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (2560: รวมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,550 ลา้นบาท) 
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 ู้ยมื 

 วนัที 31 ธนัวาม 2561 ละ 2560 ยอดงเหลือของตราสารหนี ทีออกละเงินกูย้มืในประเทศทังจาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งันี   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ช่วงเวลา ปีทีรบ อตัรา มูล่าที จาํนวนหน่วยทีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ทีออก กาํหนดไถ่ถอน ดอกเบีย ตราไว ้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) 
1 ตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนชันที 2 ปี 2557 ปี 2567 6.00 1,000 13,000 13,000 12,530 12,530 - - 
2 ตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนชันที 2 ปี 2558 ปี 2568 4.65 1,000 7,000 7,000 7,000 7,000 - - 
3 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
4 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2561 4.70 1,000 - 3,100 - 3,100 - 3,100 
5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85 , 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2557 ปี 2561 4.75 1,000 - 2,000 - 2,000 - - 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2561 1.96 1,000 - 500 - 500 - 500 
10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2558 ปี 2561 3.00 , 3.10 1,000 - 1,100 - 1,100 - - 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.70 , 2.88 1,000 1,700 1,700 1,400 1,400 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.95 , 3.00 1,000 1,735 1,735 1,735 1,735 - - 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 2.52 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 1.75 1,000 500 500 500 500 500 500 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 10,060 10,060 10,010 9,979 - - 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 70 70 - - 
17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2562 1.88 1,000 3,100 - 3,100 - 3,100 - 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 - 3,815 - - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ช่วงเวลา ปีทีรบ อตัรา มูล่าที จาํนวนหน่วยทีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื ทีออก กาํหนดไถ่ถอน ดอกเบีย ตราไว ้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) 

19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31 , 2.70 1,000 1,970 - 1,970 - - - 
20 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30 , 2.50 1,000 1,110 - 1,110 - - - 
21 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140 - 140 - - - 
22 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2562     277 393 - - 
23 ตัวสญัญาใชเ้งิน  เมือทวงถาม                 0.20 - 2.50, 5.65, 6.65    467 399 - - 
24 ตัวสญัญาใชเ้งิน  ปี 2562 - 2564 2.90 , 3.30    289 290 - - 

 รวมตราสารู้ยมื       55,013 51,596 12,200 12,700 
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ตราสาร 1) และ 2) เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนประเภทที 2 ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั ไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถูกบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัของผูอ้อกตราสารเต็มจาํนวน เมือผูอ้อก                   
ตราสารมีผลการดําเนินงานทีไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ                        
ทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร โดยกาํหนดชาํระดอกเบี ยเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน                  
ตราสารดงักล่าวก่อนครบกาํหนดไดที้ราคาตามมูลค่า ถา้เขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้

ตราสาร 8) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบีย
เป็นรายไตรมาส ึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบาง
ประการตามทีระบุในสัา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 10), 11), 13), 15), 18) และ 19) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้ โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 3) ถึง 7), 9), 14) และ 17) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 12), 16), 20) และ 21) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส ึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 2561 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหนี สิน  
จากรายการ  

นอกงบการเงิน  อน  รวม 
ณ วนัที 1 มกราคม 2561 361 2,740 167 411 3,679 
เพิมขึนในระหวา่งปี 272 191 3 689 1,155 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (28) (146) (12) (335) (521) 
โอนกลบัประมาณการหนี สิน (6) (13) (24) (355) (398) 
ณ วนัที 31 นัวาคม 2561 599 2,772 134 410 3,915 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 2560 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหนี สิน  
จากรายการ  

นอกงบการเงิน  อน  รวม 
ณ วนัที 1 มกราคม 2560 411 2,475 434 357 3,677 
เพิมขึนในระหวา่งปี 41 839 30 1,432 2,342 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (82) (574) (7) (247) (910) 
โอนกลบัประมาณการหนี สิน (9) - (290) (1,131) (1,430) 
ณ วนัที 31 นัวาคม 2560 361 2,740 167 411 3,679 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 2561 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์
ของพนกังาน       รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 - 26 26 
เพิมขึนในระหวา่งปี - 3 3 
ณ วนัที 31 นัวาคม 2561 - 29 29 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 นัวาคม 2560 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์
ของพนกังาน       รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2560 47 38 85 
เพิมขึนในระหวา่งปี - 4 4 
ลดลงจากรายรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (46) (16) (62) 
โอนกลบัประมาณการหนี สิน (1) - (1) 
ณ วนัที 31 นัวาคม 2560 - 26 26 

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานึ งเป นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงได้
ดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 2,378 2,204 26 38 
ส่วนทีรับร ้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  173 150 1 1 
ตน้ทุนดอกเบีย 77 74 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีต และผลกาํไรหรือขาดทุน                         

ทีเกิดขึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ (55) (199) - - 
ส่วนทีรับร ้ในกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ (2) 97 - 1 
-  ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (8) 96 - 1 
-  ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 6 43 1 - 

ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี  (59) (87) - (16) 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 2,510 2,378 29 26 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ 61 ล้านบาท และ 59 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

สมมติานทีสาํคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี   
 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.66 - 3.35 2.71 - 3.13 3.13 3.11 
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 5.36 5.00 - 5.98 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉลีย (ขึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน)   0.00 - 50.00 0.00 - 42.86 0.00 - 25.39 0.00 - 26.10 

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติานทีสําคัญต่อการเพิมขึ นของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปลียนแปลง 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด ลดลง 0.25% 64 63 1 1 
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต เพิมขึน 0.25% 62 61 1 1 
อตัราการลาออกถวัเฉลีย ลดลง 0.25% 56 56 1 1 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 11, 14, 16, 22 ปี และ 11, 14, 16, 20 ปี ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
16 ปี) 

เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ึ งกหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่
นีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งึ งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปให้มี
สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข
โครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี สิน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 732 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ล้านบาท) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดทีกหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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 กยจย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ดอกเบียคา้งจ่าย 2,277 2,453 90 98 

 นินจกัประกนัภัยประกนัิ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

 

หนี สินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หนี สินจาก
สญัญา

ประกนัภยั 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
เงินสาํรองประกนัชีวิต 7,903 - 7,903 8,953 - 8,953 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                                            

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,695 (158) 1,537 1,701 (137) 1,564 
สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้ 4,381 (564) 3,817 3,851 (281) 3,570 
สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด - - - 3 - 3 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

ประกนัภยัคา้งจ่าย 7 - 7 5 - 5 
หนี สินอืนตามกรมธรรม ์ 76 - 76 128 - 128 
รวม 14,062 (722) 13,340 14,641 (418) 14,223 

ธุรกจิประกนัภัย 

ิน นกรประินนินกิจกัประกนัภัย 

สมมติฐานทีใช้ในการประเมินมูลค่าหนี สินทีเกิดจากสัญญาประกันภัย จะคํานึงถึงตัวแบบทีใช้ใน                    
การประเมิน ลกัษณะของขอ้มูลรวมทังประสบการณ์ทีเกิดขึนจริงจนถึง ณ วนัทีประเมินมูลค่าเป็นหลกั โดย
การวิเคราะห์ตอ้งพิจารณาทังปัจจยัภายในและภายนอกทีส่งผลต่อรูปแบบของประสบการณ์ในอดีต เช่น 
การพิจารณารับประกันภัย สัดส่วนการรับประกันภยั ขันตอนการจัดการค่าสินไหม นโยบายการรับ
ประกนัภยัต่อ แนวโนม้ทางเศรษฐกิจ และ กหมายทีเปลียนแปลงไป เป็นตน้ ในกรณีทีขอ้มูลค่าสินไหม
ทดแทนในอดีตมีไม่เพียงพอในการเป็นฐานขอ้มูลทีน่าเชือถือต่อการตังสมมติฐาน การประเมินจะนาํขอ้มูล
ภาคธุรกิจมาใช้เพือให้มันใจวา่วิธีการดงักล่าวมีความเหมาะสม นอกจากนี  สมมติฐานทีใช้ในการประเมิน
ภาระผูกพนัดา้นเบี ยประกนัภยั ควรมีความสอดคล้องกบัสมมติฐานทีใช้ในการประเมินภาระผูกพนัดา้น
สินไหมทดแทน  
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การทดสอบความอ่อนไหวเป นการวิเคราะห์ความเสียงทีหนี สินจากการรับประกนัภยัจะเพิมขึนหรือลดลง
เนืองมาจากความผนัผวนของสมมติานทีใชใ้นการคาํนวณ ึ งจะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทังดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ ดยความเสียงอาจเกิดจากความี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป นไปตามทีคาดไว ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 
สมมติานที
เปลียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที

เปลียนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที

เปลียนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้
เพิมขึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิมขึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ์ เพิมขึน 2% 170 157 (157) (126) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิมขึน 2% 12 12 (12) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ ลดลง 2% (169) (156) 156 125 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (12) (12) 12 10 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 
สมมติานที
เปลียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที

เปลียนแปลงก่อนการ
รับประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนที

เปลียนแปลงหลงัการ
รับประกนัภยัต่อ 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้
เพิมขึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิมขึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ์ เพิมขึน 2% 161 157 (157) (126) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิมขึน 2% 13 13 (13) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ ลดลง 2% (158) (154) 154 123 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 10 
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ธุรกจิประกนัชีวติ 

ติานีช นการประาการารประกนัภัยารััาประกนัภัยระยะยาว  

อัตรามรณะ 

บริษทัยอ่ยกาํหนดขอ้สมมติโดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนจริงในอดีตของบริษทั
ย่อย อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกันภยัและตารางมรณะไทย 2551 โดยคาํนึงถึงประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์เพศและอายุของผูเ้อาประกนั ความน่าเชือถือของขอ้มูล การพิจารณาคดัเลือกรับประกนัภยั หาก
อตัรามรณะเพิมขึนจะส่งผลให้จาํนวนค่าสินไหมมรณกรรมเพิมขึนและทาํให้บริษทัย่อยตอ้งตังสํารอง
ประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิมขึน 

อัตราคาายเกยวขอ 

บริษทัยอ่ยกาํหนดขอ้สมมติจากการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริงตามงบการเงิน โดยพิจารณาทังในส่วน
ค่าใชจ่้ายคงทีและค่าใชจ่้ายผนัแปรทีเป นค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัการดูแลรักษากรมธรรม ์และปรับตามอตัรา
เงินเ้อทีเหมาะสม หากอตัราค่าใชจ่้ายเพิมขึนจะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบักรมธรรมที์ยงัมีผลบงัคบั
ใชเ้พิมขึนและทาํใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งตังสาํรองสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิมขึน 

อัตราการขาดอายแุละการเวนคืนกรมธรรม์ 

บริษทัย่อยกาํหนดข้อสมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์และการเวนคืน
กรมธรรมที์เกิดขึนจริงในอดีตของบริษทัยอ่ย และคาํนึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจาํหน่าย
ความน่าเชือถือของขอ้มูล นอกจากนี บริษทัย่อยยงัใช้ข้อมูลภาคธุรกิจประกันภยัประกอบการพิจารณา
เพือให้ไดอ้ตัราทีเหมาะสมกบับริษทัยอ่ย หากมีอตัราการขาดอายุและเวนคืนของกรมธรรมป์ระกนัภยัของ
บริษทัยอ่ยในช่วงปีแรกสูงจะส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายสูงส่งผลใหก้าํไรลดลง 

อัตราคิดลด 

บริษทัย่อยกาํหนดอตัราคิดลดทีใช้ในการประเมินมูลค่าภาระผูกพนัทีบริษทัย่อยตอ้งจ่ายผลประโยชน์ใน
อนาคตให้แก่ผูเ้อาประกนัโดยใชอ้ตัราดอกเบียทีปราศจากความเสียง ณ วนัประเมิน ึ งเท่ากบัค่าทีมากกวา่
ระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยทีไม่มีดอกเบี ย ณ วนัประเมิน กบัค่าเลียของอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละสินไตรมาสทังหมดแปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนั
ประเมิน ทังนี  หากอตัราคิดลดลดลงจะส่งผลให้บริษทัยอ่ยตอ้งตังสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนั
ระยะยาวเพิมขึน 
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

  
สาํรองประกนัภยัสาํหรับ                          

สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปลียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพิมขึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพิมขึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพิมขึน 10% 17 - (17) (14) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพิมขึน 10% 9 - (9) (7) 
อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์
เพิมขึน 10% (18) - 18 14 

อตัราคิดลด เพิมขึน 0.5% (183) - 183 147 
      
อตัรามรณะ ลดลง 10% (18) - 18 14 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) - 9 7 
อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์
ลดลง 10% 18 - (18) (14) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.1% 27 - (27) (22) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 

  
สาํรองประกนัภยัสาํหรับ                          

สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปลียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 

กาํไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพิมขึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพิมขึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพิมขึน 10% 17 - (17) (13) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพิมขึน 10% 10 - (10) (8) 
อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์
เพิมขึน 10% (22) - 22 17 

อตัราคิดลด เพิมขึน 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) 

26.1 สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,953 9,558 
สาํรองเพิมขึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัทียงัมีผลบงัคบัใช ้ 116 137 
สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอืน  (1,238) (1,063) 
การเปลียนแปลงทีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                        

สาํรองประกนัภยั (76) 150 
การเปลียนแปลงทีเกิดจากประสบการณ์จริง 148 200 
การเปลียนแปลงอืน - (29) 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,903 8,953 
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26.2 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,701 1,559 
ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนระหวา่งปี 4,733 3,949 
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       

ขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 280 152 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (5,019) (3,959) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,695 1,701 

26. สํารองยระนยทยงไม่อ นรายได้ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,851 3,408 
เบียประกนัภยัรับสาํหรับปี 8,722 7,655 
เบียประกนัภยัทีือเป็นรายไดใ้นปี (8,192) (7,212) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,381 3,851 

 

26. สํารองคามสยงยทยงไม่สินสุด 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสดวนัที 31 นัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 63 19 
ตังเพิมระหวา่งปี 673 45 
หมดสินไประหวา่งปี (511) (1) 
ยอดคงเหลือปลายปี 225 63 
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 วียจกกรรัประกนัภัยประกนัชีวติ 

 ธุรกจิประกนัภัย 

 วียจกกรรัประกนัภัย 

ความเสียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของความีและความรุนแรงทีเกิด
ความเสียหายทีเบียงเบนจากสมมติานทีใชใ้นการกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั การคาํนวณเงินสํารอง และ
การพิจารณารับประกนัภยั ความเสียงดา้นการประกนัภยั สามารจาํแนกไดเ้ป็น  ประเภทตามทีมาของ
ปัจจยัเสียง ไดแ้ก่ ความเสียงจากการพันาผลิตภณั์และการกาํหนดอตัราเบียประกนั ความเสียงดา้นการ
พิจารณารับประกนัภยั ความเสียงจากการจดัการสินไหม 

บริษทัย่อยกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี ยงด้านการรับประกนัภยั ตังแต่การระบุความเสียง การ
ประเมินความเสี ยงโดยบริษทัย่อยได้กําหนดดัชนีชี วดัความเสี ยง ได้แก่ ประมาณการอตัราส่วนรวม                      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (Ultimate Combine Ratio) การจดัการค่าสินไหมทดแทน 
(Claim management) รวมทังมีการติดตามและการรายงานความเสี ยง เพือสะท้อนความเสี ยงได้อย่าง
เหมาะสม 

ธุรกจิประกนัชีวติ 

 วียนกรรัประกนัภัย 

ความเสียงดา้นการรับประกนัภยั คือความเสียงทีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากทีบริษทัยอ่ยคาดการณ์ไวเ้นืองจากความผนัผวนของความี ความรุนแรง
และเวลาทีเกิดความเสียหายเบียงเบนจากขอ้สมมติทีใช้ในการกาํหนดอตัราเบี ยประกนัภยั การคาํนวณ
สํารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย ความเสี ยงด้านการรับประกันภัยแบ่งตามทีมาของ                     
ความเสียงไดเ้ป็น  ประเภทดงันี  

ก) ความเสียงจากการพันาผลิตภณัแ์ละการกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั 

 ความเสี ยงจากการพันาผลิตภัณ์และการกําหนดอัตราเบี ยประกันภัยคือความเสี ยงจาก                         
เบียประกนัภยัรับไม่เพียงพอกบัผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายให้กบัผู ้
เอาประกนัภยั ทังนี  เนืองจากปัจจยัเสียงหลกัทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราการเสียชีวิต อตัราการเจ็บป่วย 
อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ฯ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีเกิดขึนจริงได้
เบียงเบนไปจากข้อสมมติทีบริษทัย่อยใช้ในการกาํหนดอตัราเบี ยประกันภยั ึ งอาจเกิดจากการ
กาํหนดขอ้สมมติทีไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และการเกิดเหตุการณ์       
มหนัตภยัรุนแรงึ งส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติและผูบ้าดเจบ็จาํนวนมาก 
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 นอกจากนี  แมว้า่ผลิตภณัฑ์การรับประกนัชีวิตทีบริษทัยอ่ยจาํหน่าย ประกอบดว้ย ประกนัชีวิตสามญั
แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์แบบชัวระยะเวลา ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและอืน  แต่สัดส่วนการ
ประกนัภยัโดยส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยเป็นผลิตภณัฑป์ระกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์ดงันัน บริษทัยอ่ย
จึงอาจมีความเสี ยงจากการรับประกันทีกระจุกตวัในผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ใน
สัดส่วนทีสูง ึ งหากผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมีความเสียหายหรือมีต้นทุนการรับประกันใน
ระดบัสูงจะส่งผลกระทบต่อการลดลงของผลกาํไร 

ข    ความเสียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั 

 ความเสียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั คือความเสียงทีเกิดจากการพิจารณารับประกนัภยัไม่รัดกุม  
ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการพิจารณารับประกนัภยัทีเหมาะสมกบัความเสียหายจากแต่ละปัจจยัเสียง  
ส่งผลให้การประเมินความเสี ยงไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น รับประกันภัยที มีความเสี ยงสูงหรือ                        
รับประกนัภยัดว้ยเบียประกนัภยัทีไม่สอดคลอ้งกบัความเสียง เป็นตน้ 

ค    ความเสียงจากการจดัการสินไหมทดแทน 

 ความเสียงจากการจดัการสินไหมทดแทน คือความเสียงทีบริษทัยอ่ยจดัสรรสํารองประกนัชีวิตไวไ้ม่
เพียงพอต่อภาระหนี สินทีเกิดขึนภายใตส้ัญญาทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยบริหารความเสียงดา้นการรับประกนัภยัโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ทีสามารถแข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบียประกนัภยัและเงือนไขใน
การรับประกนัภยัทีสอดคลอ้งกบัความเสียง จดัโครงสร้างการลงทุนทังในระยะสั นและระยะยาวให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบกาํหนดของสัญญาประกนัภยั 
ทบทวนความถูกตอ้งและเหมาะสมของแบบจาํลองทีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีการทบทวน
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับประกนัภยัให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัความเสียหายจากแต่ละ
ปัจจยัเสี ยง มีการสอบทานความสมเหตุสมผลของการใช้ข้อสมมติหลักในการประมาณสํารอง 
ประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของสํารองประกนัชีวิตด้วยการกาํหนดเหตุการณ์จาํลองที
อาจจะเกิดขึน เช่น การเปลียนแปลงไปของอตัราดอกเบียึ งมีผลต่ออตัราคิดลด เพือให้บริษทัย่อยมี
สาํรองประกนัชีวติทีเพียงพอต่อภาระทีบริษทัยอ่ยพึงมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์

 

 

 



300

รายงานประจำาปี 2561

83 

26.6 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
   
เงินค่ามรณกรรม 5 4 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 1 - 
อืน 1 1 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 7 5 

2. จ้านจากการายลกัรัย์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 1,325 2,259 192 - 

2. นนน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจา้หนี อืน 2,917 2,741 221 219 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหนีรอตดับญัชี 2,045 1,962 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,758 1,830 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,013 408 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 2,267 2,353 70 69 
เงินสมทบกองทุนเพือการฟื นฟแูละพฒันาระบบ 
 สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝากคา้งจ่าย 1,750 1,714 - - 
ค่าใชจ่้ายอืนคา้งจ่าย 2,158 1,431 4 3 
เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,706 1,422 - - 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 795 1,269 - - 
อืน  1,499 1,073 21 11 
รวมหนี สินอืน 17,908 16,203 316 302 
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29.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนือืน 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิทีแจ้งใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันัน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิทียงัไม่ได้
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,216 หุ้น ซึ งหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเงือนไข 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400 ลา้นบาท               
มีกาํหนดระยะเวลาซือหุ้นคืนตังแต่วนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัที 9 สิงหาคม 2558 โดยหุ้นทุนซือคืน
โครงการดงักล่าวมีเงือนไขใหต้อ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซือหุน้คืนเสร็จสิน  

 เมือวนัที 27 สิงหาคม 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้ดาํเนินการลดทุนชาํระแลว้ของ
โครงการหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,400 ลา้นบาท ซึ งสินสุดโครงการแลว้ โดย
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 413,500,000 บาท ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
เมื อว ันที  31 สิงหาคม 2561 ซึ ง มีผลทําให้ทุนจดทะเบียนออกจําหน่ายและชําระแล้วลดลงจาก 
12,064,797,030 บาท เป็น 11,651,297,030 บาท บริษทัฯ ไดน้าํผลต่างราคาจากราคาซือคืนและราคาทีตราไว้
ของหุน้จาํนวน 986 ลา้นบาท ตดัออกจากกาํไรสะสม นอกจากนี  บริษทัฯไดย้กเลิกการจดัสรรกาํไรสะสมที
ไดจ้ดัสรรไวเ้ป็นสํารองหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 1,400 ลา้นบาท และรับรู้รายการดงักล่าวเป็นกาํไรสะสมทียงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 14,874,400 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 765 ลา้นบาท และ
ในระหวา่งเดือน มกราคม 2562 บริษทัฯ ซือหุ้นทุนซือคืนเพิมขึนจาํนวน 4,592,600 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 235 
ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีหุน้ทุนซือคืนทังสินจาํนวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท ครบ
ตามวงเงินทีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซือคืนโครงการดงักล่าวมีเงือนไขให้ตอ้ง
จาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซือหุน้คืนเสร็จสิน  
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 องค์รกอบอนของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

     
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย 776 776 - - 
ส่วนของเงินลงทุนทีตํากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 
     ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 230 226 - - 
ส่วนเกนิทุน (ตํากว่าทุน) จากการเลียนแลงมูลค่าเงินลงทุน     
ส่วนเกินทุนจากการเลียนลงมล่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผอาย     
ตราสารหนี  60 336 1 9 
ตราสารทุน 988 1,110 653 718 

รวม 1,048 1,446 654 727 
ส่วนตากวา่ทุนจากการเลียนลงมล่าเงินลงทุน     

เงินลงทุนเผอาย     
ตราสารหนี  (307) (55) - - 
ตราสารทุน (297) (164) (5) - 

รวม (604) (219) (5) - 
รวมส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงมูลค่าเงินลงทุน  444 1,227 649 727 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (93) (249) (130) (145) 
ส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 351 978 519 582 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 776 802 15 15 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (155) (160) (3) (3) 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 621 642 12 12 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบดเสรจอนในบริษัทร่วม   326 399 - - 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (11) (14) - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบดเสรจอนในบริษัทร่วม - สุทธิ  315 385 - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงสัดส่วนการอหุ้น              

ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 61 62 - - 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2) (2) - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงสัดส่วนการอหุ้น              

ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม - สุทธิ 59 60 - - 
รวม 2,352 3,067 531 594 
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31. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จาํนวนแลว้ 

32. เงินกองทุนทตองํารงตามกฎหมาย 

 วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัให้มีโครงสร้างทางการเงิน
ทีเหมาะสมและการดาํรงไวซ้ งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนือง นอกจากนี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุนตามกฎหมาย เงินสด สภาพคล่อง และอืน  ตามหลกัเกณ์ทีกฎหมายและประกาศ
ทางการทีกาํกบัดูแลแต่ละธุรกิจกาํหนด 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คาํนวณตามประกาศของ ธปท. 
เรืองหลกัเกณก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 

เงนิกองทุนนท 1   
เงนิกองทุนนท 1 ทเ นสนองเาอง   
ทุนทีออกและชาํระแลว้ (หุน้สามญั) หลงัหกัหุน้สามญัซือคืน 10,886 10,665 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,066 2,066 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,278 1,278 
กาํไรสุทธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรร 45,200 41,263 
รายการอืนของส่วนของเจา้ของ   
 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสะสม 955 1,619 
 รายการอืนของการเปลียนแปลงทีเกิดจากผูเ้ป็นเจา้ของ 776 776 
รายการของบริษทัลูกทีประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ที

ไม่มีอาํนาจควบคุมทีสามารถนบัเป็นเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของ
เจา้ของ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 60,527 57,527 

รายการหกัจากเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของ (19,720) (19,613) 
 รวมเงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของ 101,968 95,581 
 รวมเงินกองทุนชันที 1 101,968 95,581 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 

เงนิกองทุนนท 2   
เงินทีดรั้บจากการออกตราสารหนีดอ้ยสิทธิ 11,773 12,061 
เงินสาํรองสาํหรับสินทรัพยจ์ดัชันปกติ 8,706 8,412 
 รวมเงินกองทุนชันที 2 20,479 20,473 
รวมเงินกองทุนทังสิน 122,447 116,054 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อตัราส่วนการดาํรงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คาํนวณตาม
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม ประกาศโดย ธปท. เป็นดงันี   
 2561 2560 
 อตัราส่วน

เงินกองทุนของ
กลุ่มธุรกิจ                

ทางการเงิน 

อตัราขันตําตาม
ขอ้กาํหนดของ 

ธปท. 

อตัราส่วน
เงินกองทุนของ

กลุ่มธุรกิจ                  
ทางการเงิน 

อตัราขันตําตาม
ขอ้กาํหนด    
ของ ธปท. 

เงินกองทุนทังหมดต่อสินทรัพยเ์สียง (ร้อยละ) 15.57 10.375 15.33 9.75 
เงินกองทุนชันที 1 ต่อสินทรัพยเ์สียง (ร้อยละ) 12.97 7.875 12.62 7.25 
เงินกองทุนชันที 1 ทีเป็นส่วนของเจา้ของต่อ

สินทรัพยเ์สียง (ร้อยละ) 
12.97 6.375 12.62 5.75 

 ตามประกาศของ ธปท. เรือง หลกัเกณฑ์การกํากบัแบบรวมกลุ่ม กําหนดให้บริษทัฯเปิดเผยขอ้มูล                 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ( )  งบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลเงินกองทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 วใ้น 
ee ของบริษทัฯที ... ภายในเดือนเมษายน 2562 นอกจากนี  เงินกองทุนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย ณ วนัที 30 มิุนายน 2561 ดเ้ปิดเผยวใ้น ee ของบริษทัฯ แลว้ตังแต่เดือนตุลาคม 
2561 
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33. เงินปันผล 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลดงันี  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัทีจ่ายเงินปันผล 
  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       

ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2561 

ทีประชุมกรรมการบริษทั
เมือวนัที 24 กนัยายน 2561 1,165 1.00 22 ตุลาคม 2561 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร งปีหลงั
ของปี 2560 

ทีประชุมสามญัผูื้อหุน้เมือ
วนัที 25 เมษายน 2561 1,515 1.30 17 พฤษภาคม 2561 

  2,680 2.30  
เงินปันผลประกาศจ่าย                       

ระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก               
ของปี 2560 

ทีประชุมกรรมการบริษทั
เมือวนัที 25 กนัยายน 2560 1,049 0.90 20 ตุลาคม 2560 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร งปีหลงั
ของปี 2559 

ทีประชุมสามญัผูื้อหุน้เมือ
วนัที 5 เมษายน 2560 1,398 1.20 3 พฤษภาคม 2560 

  2,447 2.10  

3. เ 

รายไดด้อกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,779 1,391 6 - 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 257 238 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี  2,689 3,191 20 24 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  17,579 17,786 54 51 
การใหเ้ช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน 24,255 22,075 - - 
รวมรายไดด้อกเบีย 46,559 44,681 80 75 
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3. ค่า้่ายดกเบีย  

ค่าใชจ่้ายดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินรับฝาก 9,063 8,698 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 997 791 - - 
เงินนาํส่งกองทุนเพือการฟื นฟแูละพฒันาระบบ                   

สถาบนัการเงินและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 3,482 3,348 - - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื     

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ - 370 - - 
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสัน 1,140 1,197 569 580 
- ตราสารดอ้ยสิทธิ 1,077 1,077 - - 
- อืน  21 22 - - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 12 8 3 2 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย 15,792 15,511 572 582 

36. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการคําประกนั 200 202 - - 
ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ 
    สญัญาซือขายล่วงหนา้ 1,251 1,323 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเกียวกบัธุรกิจเช่าซือ 1,603 1,547 - - 
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 1,187 1,065 - - 
บริการบตัรเอทีเอม็และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ 893 886 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบียประกนั 2,061 1,851 - - 
อืน  3,049 2,223 1 - 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 10,244 9,097 1 - 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (3,586) (3,207) (1) - 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 6,658 5,890 - - 
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37. กาํไรสุทธิจากธุรกรรเาลริรรเงินราางรเท 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์                                                    
ดา้นอตัราแลกเปลียน 352 2 - - 

ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบีย (12) 64 - - 
ตราสารหนี  (119) 211 - - 
ตราสารทุน (520) (51) - - 
อืน  609 164 - - 
รวม 310 665 - - 

38. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเือขาย (8) 91 6 1 
กาํไรจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 58 53 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 38 443 25 281 
กาํไรจากการรับชาํระหนีจากเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน 314 263 20 134 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน   1 65 - - 
อืน   184 220 - - 
รวม 459 1,908 109 485 
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39. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

เบียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับ 9,079 8,093 
หกั: เบียประกนัภยั/ประกนัชีวติจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (1,031) (519) 
เบียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับสุทธิ 8,048 7,574 
หกั: สาํรองเบียประกนัภยั/ประกนัชีวติทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิมจากปีก่อน (247) (218) 
รวม 7,801 7,356 

40. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,103 3,658 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (398) (56) 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 2,064 1,448 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (27) (34) 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 334 231 
หกั: ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (291) (141) 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน (792) (355) 
รวม 4,993 4,751 

41. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่าย
ให้กบักรรมการึ งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 55 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 26 ลา้นบาท) ึ งอนุมติัโดย   
ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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4. นูญ นงยจะูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (83) 21 - - 
   เงินใหสิ้นเือแก่ลูกหนี   4,866 6,178 6 (6) 
โอนกลบัค่าเือการปรับมูลค่าจากการปรับ 
      โครงสร้างหนี ในระหวา่งปี - (1) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน 2 38 2 42 
รวม  4,785 6,236 8 36 

43. องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนบดรจอน 

 องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

กาํไรขาดทุนบดรจอน     
ายาทัดภทายาใหขาในาห 
    ขาดทุนในภายหลงั 
เงินลงทุนเือขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงระหวา่งปี (1,539) 2,247 (72) 131 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร 
        ขาดทุนทีเกิดขึนจริงทีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 78 (917) (6) (17) 

 (1,461) 1,330 (78) 114 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนในบริษทัร่วม (94) 33 - - 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) (1,555) 1,363 (78) 114 
ลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า                    

เงินลงทุนเือขาย 292 (266) 16 (23) 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบดเสรจอืน 
   ในบริษทัร่วม 5 (1) - - 
ลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง 297 (267) 16 (23) 
 (1,258) 1,096 (62) 91 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

กาํไรขาดทุนดรอน (ต่อ)     
ายาทัดภทายาใหขาในา 
    ขาดทุนในภายหลงั 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 4 (236) (1) (2) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) 4 (236) (1) (2) 
ผลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

ผลประโยชน์ของพนกังาน - 46 - - 
ผลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง - 46 - - 
 4 (190) (1) (2) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจาก 
     ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (1,254) 906 (63) 89 

44. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัวัเฉลีย่วงนําหนกัทีออกอยใ่นระหวา่งปีโดยสุทธิจากหุ้นสามญั
ซือคืนทีือโดยบริษทั 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของผื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัวัเฉลีย่วงนํ าหนกัทีออกอยใ่นระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซือคืนทีือโดยบริษทักบัจาํนวนวัเฉลีย่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัทีบริษทัอาจตอ้งออกเพือ
แปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทังสินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ          
วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 

กาํไรสาํหรับปี 
จาํนวนหุน้สามญั                   

วัเฉลีย่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขันนาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 7,839,428 7,001,170 1,163,843 1,165,117 6.74 6.01 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 7,839,428 7,001,170 1,163,856 1,165,130 6.74 6.01 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี วัเฉลีย่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขันนาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 3,316,439 2,379,238 1,163,843 1,165,117 2.85 2.04 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 3,316,439 2,379,238 1,163,856 1,165,130 2.85 2.04 

45. กองทุนสํารองเลียงี 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพขึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเลี ยงชีพ พ.. 2530 ึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราทีกาํหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรีทีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปีสิ นสุดวนัที                        
31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจาํนวนรวม 431 ล้านบาท                   
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 7 ลา้นบาท) (2560: 427 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 7 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 
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46. รายการธุรกิกบักิการทกยวอกั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเก์ตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านันและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ งรายการทีมีสาระสาํคญัสามารสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560 (สาํหรับปี 2561) 
รายการทกิรว่า       
บริษัทย่อย      
มลูค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี        -       - 743 697 ราคาตลาด 
มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี  - - 1,286 266 ราคาตลาด 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  
    (2561: กาํไร 58 ลา้นบาท 
         2560: กาํไร 53 ลา้นบาท) 

- - 709 93 มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบีย - - 59 51 อตัราดอกเบียร้อยละ 0.40 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,418 2,647 ตามทีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอืน - - 57 47 อตัราทีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอืน - - 1 2  
บริษัทร่วม      
รายไดเ้งินปันผล - - 126 124 ตามทีประกาศจ่าย 
รายไดอื้น - 1 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 6 4 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 0.40, 5.65 และ        

6.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 298 273 ตามทีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอืน 105 129 12 11  
บริษัททกยวอกั       
มลูค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี  2,932 5,979 - - ราคาตลาด 
มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี  1,231 4,587 - - ราคาตลาด 
มลูค่าซือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปลียน 20,305 58,439 - - ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบีย 228 215 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 1.30 - 7.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 90 82 42 39 ตามทีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/               

ประกนัชีวติ 
4 12 - - อตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดอื้น 2 4 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย  321 198 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 0.40 - 2.92 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 3,061 2,377 - - ตามทีประกาศจ่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560 (สาํหรับปี 2561) 
รยรทิรว่  (ต่อ)      
บริษัททยวอั (ต่อ)      
ค่าบริหารโครงการจ่าย 41 29 11 13 อตัราทีตกลงกนัตามสัาึงคาํนว

โดยอา้งอิงจากประมาการเวลาทีใช ้ 
ค่าใชจ่้ายอืน 203 196 7 6  

ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสําคัทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 สามารแสดงดว้ยยอดวัเฉลียจากยอดคงคา้ง  วนัสินเดือน ึ งมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 521 127 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  - - 964 748 
บริษัทร่วม      
เงินรับฝาก 177 75 - - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื  95 54 - - 
บริษัททยวอั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 65 213 - - 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  5,757 6,361 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี  49 1,020 - - 
เงินรับฝาก 1,721 1,606 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 12,998 13,661 - - 
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 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที
เกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาคัมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 
เงินลงทุน - 
ตราสารหนี  

เงินให้
สินเือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี
ทีออกและ                  

เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 29 327 - 134 2 - 
บริษทัทวั          
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง 11 - 5,575 32 1,366 13,022 - 58 1,348 
 11 - 5,575 61 1,693 13,022 134 60 1,348 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 
เงินลงทุน - 
ตราสารหนี  

เงินให้
สินเือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี
ทีออกและ                  

เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 29 56 - 58 2 - 
บริษทัทวั          
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง 301 591 5,839 36 1,478 13,138 - 32 698 
 301 591 5,839 65 1,534 13,138 58 34 698 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 
เงินลงทุน - 
ตราสารหนี  

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี  
ทีออกและ

เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 
บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 23 - - 200 - - - 3 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - - - - - 192 - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 702 - - - - - - 
บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั - - 663 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - - 2 - - - - - - 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 
 23 - 1,367 203 - - - 195 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 
เงินลงทุน - 
ตราสารหนี  

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี  
ทีออกและ

เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 
บริษทัย่อย          
บมจ. ธนาคารธนชาต 22 - - - - - - 1 - 
บมจ. หลกัทรัพยธ์นชาต - - - 1 - - - - - 
บบส. เอน็ เอฟ เอส - - 420 - - - - - - 
บบส. แมก๊ซ์ จาํกดั - - 281 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - - 2 - - - - - - 
บริษทัร่วม          
บมจ. เอม็ บี เค - - - 3 - - - - - 
 22 - 703 4 - - - 1 - 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเชือแก่บริษทัยอ่ยดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ชือบริษทั อตัราดอกเบีย 2561 2560 
 (สาํหรับปี 2561)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีชันดี (MLR)                              

ของธนาคารธนชาต - 1% 
663 281 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั เงินกูลู้กหนีชันดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

702 420 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีชันดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

2 2 

รวม  1,367 703 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ 1,694 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 814 ลา้นบาท) (2560: 1,835 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 878 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการทีเกียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหาร
ขึนไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลทีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวทีมียอดคงคา้งดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารสําคัญรวมถึง
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทังหมดดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  103 88 - - 
เงินรับฝาก 1,204 1,527 - - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 771 773 103 97 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 16 17 1 1 
 787 790 104 98 
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47.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

47. านการเงินแลลการดําเนินงานทสําจําแนกตามรเภทธุรกรรม 

านะการเงิน  วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของ   
แต่ละปี จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ เป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
สินทรัพยร์วม 1,060,687 28,079 (27,837) 1,060,929 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 112,886 14,068 (27,837) 99,117 
เงินลงทุน 156,491 13,946 - 170,437 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,027 - - 3,027 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 731,125 - - 731,125 
เงินรับฝาก 751,917 - - 751,917 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 71,923 27,837 (27,837) 71,923 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 55,013 - - 55,013 

(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 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 688,844 - - 688,844 
เงินรับฝาก 716,091 - - 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 82,343 23,412 (23,412) 82,343 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 51,596 - - 51,596 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 46,450 785 (676) 46,559 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (15,792) (676) 676 (15,792) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 30,658 109 - 30,767 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  6,658 - - 6,658 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,808 - - 2,808 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  3,942 - - 3,942 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอน   (20,979) - - (20,979) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (4,785) - - (4,785) 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 18,302 109 - 18,411 
ภาษีเงินได ้ (2,605) - - (2,605) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,697 109 - 15,806 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 44,610 368 (297) 44,681 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (15,511) (297) 297 (15,511) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 29,099 71 - 29,170 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  5,890 - - 5,890 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,605 - - 2,605 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  4,933 (26) - 4,907 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอน   (20,836) - - (20,836) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (6,236) - - (6,236) 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 15,455 45 - 15,500 
ภาษีเงินได ้ (1,159) - - (1,159) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,296 45 - 14,341 
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47.2  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละจดัการกองทุน (5) ธุรกิจประกนัชีวติ และ (6) ธุรกิจประกนัภยั  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพือวตัุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจทีเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบียสุทธิของแต่ละส่วนงาน งเป นการ
แสดงรายการสุทธิระหว่างรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดอกเบียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบีย    
ทีเกิดจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานดาํเนินงานอืน โดยอตัราดอกเบียทีใชใ้นการกูย้ืมระหวา่งกนัใช้
เกณฑร์าคาตลาด 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ

กองทุน 
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      

สินทรัพย ์ ธุรกิจอืน 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบียสุทธิ (491) 28,365 207 266 204 36 2,341 (161) 30,767 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 4,048 9,251 2,564 (170) 2,088 464 1,336 (6,173) 13,408 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน  (233) (17,784) (1,224) (138) (998) (116) (1,031) 545 (20,979) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8) (4,465) - - - 17 (389) 60 (4,785) 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน              

ภาษีเงินได ้ 3,316 15,367 1,547 (42) 1,294 401 2,257 (5,729) 18,411 
ภาษีเงินได ้ - (1,456) (300) 17 (252) (110) (431) (73) (2,605) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม 3,316 13,911 1,247 (25) 1,042 291 1,826 (5,802) 15,806 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ

กองทุน 
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      

สินทรัพย ์ ธุรกิจอืน 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบียสุทธิ (507) 27,138 169 310 186 104 1,887 (117) 29,170 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 3,304 9,645 2,408 (108) 2,074 171 1,160 (5,252) 13,402 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน  (229) (17,702) (1,292) (136) (958) (109) (980) 570 (20,836) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (36) (5,935) - - - 48 (515) 202 (6,236) 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อน              

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) 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มี

อาํนาจควบคุม 2,379 13,135 1,035 67 1,051 119 1,254 (4,699) 14,341 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

ธนาคาร 

ธุรกิจ
หลกัทรัพย์
และจดัการ

กองทุน 
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      

สินทรัพย ์ ธุรกิจอืน 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          
 วนัที 31 ธนัวาคม 2561  37,644 984,124 9,557 9,765 14,494 4,622 48,658 (47,935) 1,060,929 

 วนัที 31 ธนัวาคม 2560  38,150 954,460 12,306 10,610 13,452 4,782 40,617 (48,852) 1,025,525 

47.3 ข้อมูกยกูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 
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 ัพนูกพนั 

  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริทัและบริทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นทีมีาระผกูพนั ซ งมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     

วางประกนักบันายทะเบียน 750 770 - - 
วางประกนัศาล 2 3 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,193 2,462 - - 
วางประกนัศาล 13 30 - - 
หลกัทรัพยที์อยูร่ะหวา่งการใหย้มื - 10 - - 

    ค ําประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสงัหาริมทรัพยส่์วนทีใหสิ้ทธิแก่ลูกหนี                              
ในการซือคืนหรือซือก่อน 1 2 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนทีทาํสญัญาจะซือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธิ  288 30 - - 

 3,248 3,308 - - 
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49. ภาระผูกพนัะนนากนนภานา 

 วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ภาระกูพนัและหนี สินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้ทีมีสาระสาํคญัมีดงันี  

49.1 ภาระผูกพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
การรับอาวลัตัวเงิน 303 115 - - 
การคําประกนัการกูย้มืเงิน 2,402 2,291 - - 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด 283 270 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 759 1,045 - - 
ภาระกูพนัอืน      

วงเงินเบิกเกินบญัชีทีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 22,341 23,832 - - 
อืน ๆ 61,019 55,644 1 1 

รวม 87,107 83,197 1 1 

 นอกจากนี  บริษทัย่อยมีภาระกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยและสัญญาซือขายทองคาํล่วงหน้าตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ที 7 

49.2  วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษัทย่อยมีภาระทีต้องจ่ายค่าบริการทีเกียวข้องกับทรัพย์สิน                    
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอืน ๆ พร้อมทังค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานกังาน
ตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงันี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอืน กิจการอืน 
2562 1,867 11 
2563 1,345 3 

2564 เป็นตน้ไป 1,361 1 

 นอกจากนี  บริษทัยงัมีภาระทีต้องจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหนึ งตามอตัรา
ตน้ทุนทีเกิดขึนจริงบวกส่วนเพิมตามระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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49.3 ภาระผูกพนัของธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการของธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) และการ
โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กบับริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวทิ จํากดั 

จากการทีธนาคารนครหลวงไทยได้ทาํสัญญาการรับโอนกิจการกับธนาคารศรีนคร จาํกัด (มหาชน) 
(“ธนาคารศรีนคร”) ซึ งมีผลบงัคบัใชต้ังแต่วนัที 1 เมษายน 2 เป็นตน้ไป และจากการทีธนาคารนครหลวงไทย 
ไดมี้การโอนสินทรัพยข์องธนาคารนครหลวงไทยเองโดยตรงและของธนาคารศรีนครให้แก่บริษทับริหารสินทรัพย ์
เพชรบุรี จาํกัด (“บบส. เพชรบุรี”) และได้มีการโอนต่อให้บริษทับริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จาํกัด (“บบส. 
สุขุมวิท”) ต่อมาธนาคารนครหลวงไทยไดโ้อนกิจการทังหมดรวมทังภาระผกูพนัและขอ้ตกลงต่าง ทีธนาคาร
นครหลวงไทยมีอยู่กับ บบส. เพชรบุรี และ/หรือ บบส. สุขุมวิท ให้แก่ธนาคารธนชาต โดยมีผลเป็นการโอน
สมบูรณ์ตามกหมายในวนัที 1 ตุลาคม 2 ทาํใหธ้นาคารธนชาตมีภาระคงคา้งจากการโอนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
ภาระผกูพนัทีกองทุนฟื นฟูฯมีอยูต่่อธนาคารนครหลวงไทยไดถู้กโอน/เขา้สวมสิทธิโดยธนาคารธนชาตในฐานะ
ผูซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามญัของธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพือการฟื นฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน (“กองทุนฟื นฟูฯ”) ดว้ยเช่นเดียวกนั ซึ ง ณ วนัที 1 ธนัวาคม 261 ภาระผกูพนัดงักล่าวประกอบดว้ย 

ก) ส่วนต่างจากการโอนสินทรัพยใ์ห้บบส. สุขุมวิท จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ซึ งคงเหลือเป็นลูกหนี รอเรียก
เก็บโดยแสดงเป็นส่วนหนึ งของสินทรัพยอื์นในงบแสดงฐานะการเงิน รายการคงคา้งดงักล่าวเกิดจาก
การโอนสิทธิไล่เบียสินเชือคําประกนั ซึ งมีประเด็นทีตอ้งหาขอ้ยติุในเรืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้องหรือ
คุณสมบติัของสินทรัพยว์า่เป็นไปตามเงือนไขของสัญญาโอนสินทรัพยห์รือไม่ ซึ ง บบส. สุขุมวิท ยงั
ไม่ตกลงรับโอนและปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ/หรือเจรจาระหว่างธนาคารธนชาต บบส. 
สุขมุวทิ และกองทุนฟื นฟูฯเพือหาขอ้ยติุต่อไป ซึ งไดต้ังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนแลว้ 

ข) รายการโอนสินทรัพยบ์างรายการ (ทังในส่วนของธนาคารนครหลวงไทยและของธนาคารศรีนครเดิม) ที 
บบส. สุขุมวิท อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพือพิจารณาโอนกลบัหรือขอปรับปรุงราคาและขอรับชาํระเงิน
คืนพร้อมดอกเบีย ซึ งส่วนใหญ่มีประเด็นทีตอ้งหาขอ้ยติุในเรืองการพิสูจน์สิทธิเรียกร้อง  

ณ วนัที 1 ธันวาคม 261 รายการทีบบส. สุขุมวิท อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีจาํนวนประมาณ 29                     
ล้านบาท ซึ งเป็นรายการทีเกียวกบัธนาคารศรีนครเดิมทังจาํนวน และหากมีความเสียหายเกิดขึ น 
ธนาคารธนชาตจะไดรั้บชดเชยจากกองทุนฟื นฟูฯ และรายการปรับปรุง (ถา้มี) จะอยูภ่ายใตว้งเงินซึ ง
กองทุนฟื นฟูฯไดต้ังวงเงินชดเชยความเสียหายส่วนนีไวป้ระมาณ 29 ลา้นบาท  

ค)   คดีความฟ้องร้องทีเกียวเนืองมาถึงธนาคารนครหลวงไทยจากการรับโอนกิจการธนาคารศรีนครจาํนวน
ประมาณ 2 ล้านบาท ตามทีได้เปิดเผยเป็นส่วนหนึ งของหนี สินทีอาจจะเกิดขึ นในภายหน้าใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 0 
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ง) ภาระตามหนงัสือคําประกนัทียงัคงคา้ง 

กองทุนฟื นฟูฯไดน้าํเงินเท่ากบัวงเงินชดเชยความเสียหายฝากไวก้บัธนาคารธนชาตในบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟื นฟูฯเพือเป็นแหล่งเงินทีจะชดเชยความเสียหายตามขอ้ตกลงการชดเชยความเสียหายทีเกิดขึนจาก
การรับโอนกิจการธนาคารศรีนคร หากมีความเสียหายจริงตามเงือนไขทีตกลงสําหรับประเด็นคงคา้งตามที
กล่าวในขอ้ ก) ข) ค) และ ง) ขา้งตน้ ึ ง ณ วนัที 1 ธันวาคม 2561 ธนาคารธนชาตมีบญัชีเงินฝากในนาม
กองทุนฟื นฟูฯเพือเป็นแหล่งเงินทีจะชดเชยความเสียหายจาํนวนเงินคงเหลือประมาณ 407 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ธนาคารธนชาตและบบส.สุขุมวิทไดมี้การร่วมประชุมหารือและหาขอ้ยุติร่วมกนัในหลกัการ
สําหรับประเด็นคงคา้งดงักล่าวขา้งตน้ ทังนี  ด้วยขอ้ยุติในหลกัการดงักล่าว ธนาคารธนชาตจึงคาดว่าจะไม่มี
ผลเสียหายในจาํนวนทีมีสาระสาํคญัทีอาจเกิดขึนนอกเหนือไปจากทีไดมี้การกนัสํารองไวใ้นบญัชีแลว้ และ/
หรือส่วนทีกองทุนฟื นฟูฯจะเป็นผูรั้บผดิชอบ 

  

ก) ณ วนัที  1 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึ นจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจาํนวนรวมประมาณ 2,419 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  215 ลา้นบาท) ึ งผลของคดี
ยงัไม่เป็นทีสินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตังสํารองหนี สินทีอาจเกิดขึนไวแ้ลว้
บางส่วน และส่วนทีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชือมันวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหนี สิน ณ ปัจจุบนั  

 หนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขา้งตน้ส่วนหนึ งในงบการเงินรวมจาํนวน 452 
ลา้นบาท เป็นคดีทีเกียวพนัมาถึงธนาคารธนชาตจากการทีธนาคารนครหลวงไทยรับโอนกิจการธนาคารศรี
นคร  ึ งธนาคารธนชาตมีสิทธิไดรั้บชดเชยความเสียหายตามทีเกิดขึนจริงหากเป็นไปตามเงือนไขทีตกลง
กบักองทุนฟื นฟูฯ  

ข) นอกจากนี  องคก์รในสังกดัหน่วยงานราชการแห่งหนึงขอให้บริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินจาํนวนรวมประมาณ 
2,100 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเชือมันวา่จะไม่มี
ความเสียหายเกิดขึน  

 

ณ วนัที 1 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคําประกนัทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจาํนวนเงินประมาณ 0 ลา้นบาท เพือคําประกนัการใชไ้ฟฟ้า (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท) 
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เครืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด  ทีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหนึงและหนี สินทางการ
เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึงเพิมขึน 

 

ความเสี ยงจากการให้สินเือ คือ ความเสี ยงทีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบ
เนืองมาจากการทีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปิบติัตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้น
เครืองมือทางการเงินได้ มูลค่าสูงสุดของความเสียง คือ มูลค่าตามบญัีของเครืองมือทางการเงินหักดว้ย
สาํรองเผือขาดทุนตามทีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเสียงของภาระผกูพนัจากการอาวลั คําประกนั
การกูย้มื และคําประกนัอืน  และรวมถึงสัญญาตราสารอนุพนั์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเสียงในขันตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเือ การวิเคราะห์
ความเสียง การวเิคราะห์ความสามารถในการาํระหนี  และการสอบทานสินเือ เพือตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสินเือเพือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเือทีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

 
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี ยงทีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเนืองมาจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนและราคาของหลกัทรัพย ์            
ึ งส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนั น                  
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเสียงหลกัคือความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบีย ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน และความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนสินคา้
โภคภณัฑ ์

ก ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินจะเปลียนแปลงไปเนืองจากการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหนี สินทีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบียทีแตกต่างกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบียในตลาด เพือใหไ้ดรั้บผลตอบแทนทีเหมาะสมภายใตค้วามเสียง
ทียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย 
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สินทรัพย/์หนี สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา          

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 11,022 11,022 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,351 90,382 7,504 99,237 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 2,005 2,005 
เงินลงทุน 838 158,662 10,869 170,369 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  (1) 213,812 540,541 260 754,613 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,640 2,640 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - - 64 64 
นสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 361,816 383,034 7,067 751,917 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  17,924 52,695 1,304 71,923 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม - - 1,163 1,163 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,097 2,097 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 137 54,876 - 55,013 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,325 1,325 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 795 795 

(1) ยดคงเงเง้เกก มตราดกเ ยร งตามตราตาดร มตราดกเ ยคง  รมเง้เยดรร้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา          

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย 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 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  (1) 221,104 491,500 157 712,761 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 3,127 3,127 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - - 343 343 
นสินทางการเงิน     
เงินรับฝาก 304,946 404,079 7,066 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  16,875 63,761 1,707 82,343 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม - - 1,989 1,989 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - 2,868 2,868 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 62 51,534 - 51,596 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,259 2,259 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 1,269 1,269 

(1) ยดคงเงเง้เกก มตราดกเ ยร งตามตราตาดร มตราดกเ ยคง  รมเง้เยดรร้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา                

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 13 - 11 24 
เงินลงทุน 498 490 371 1,359 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนี  (1) 1,382 70 12 1,464 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 289 289 
นสินทางการเงิน     
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 12,200 - 12,200 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 192 192 

(1) ยดคงเงเง้เกก มตราดกเ ยร งตามตราตาดร มตราดกเ ยคง  รมเง้เยดรร้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา                

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15 - 7 22 
เงินลงทุน 529 1,183 499 2,211 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนี  (1) 722 70 13 805 
นสินทางการเงิน     
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 12,700 - 12,700 

(1) ยดคงเงเง้เกก มตราดกเ ยร งตามตราตาดร มตราดกเ ยคง  รมเง้เยดรร้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงที มีวนัทีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แล้วแต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัทีในงบแสดงานะการเงินดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ 
เมือ         

ทวงถาม 
0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเลีย           
ถ่วงนําหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 850 86,032 3,500 - - 90,382 1.38 - 2.50 
เงินลงทุน - 59,520 14,105 79,353 5,684 158,662 1.23 - 3.88 
เงินใหสิ้นเือแก่ลูกหนี  6,511 36,361 19,492 241,421 236,756 540,541 1.28 - 10.55 
นสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 18 127,523 212,005 43,488 - 383,034 1.60 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 920 38,257 11,281 1,749 488 52,695 1.88 - 1.95 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 330 2,477 6,724 24,915 20,430 54,876 1.00 - 3.97 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ 
เมือ         

ทวงถาม 
0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเลีย           
ถ่วงนําหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 750 79,073 6,963 500 1,200 88,486 0.35 - 2.11 
เงินลงทุน - 25,894 14,454 119,277 7,039 166,664 1.90 - 3.88 
เงินใหสิ้นเือแก่ลูกหนี  4,643 44,916 25,871 240,130 175,940 491,500 1.28 - 10.58 
นสินทางการเงิน        
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 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 388 893 6,200 21,823 22,230 51,534 1.00 - 5.52 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
 เมือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนําหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - 170 130 190 - 490 2.88 
เงินใหสิ้นเือก่ลูกหนี  70 - - - - 70 10.55 
นสินทางการเงิน        
ตราสารหนี ทีออกละเงินกูย้มื - - 3,600 7,700 900 12,200 3.97 
        

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
 เมือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนําหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - - 813 370 - 1,183 2.67 
เงินใหสิ้นเือก่ลูกหนี  70 - - - - 70 10.58 
นสินทางการเงิน        
ตราสารหนี ทีออกละเงินกูย้มื - 500 3,100 6,400 2,700 12,700 4.58 
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นอกจากนี  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์/หนี สินทางการเงินที ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย                   
ยอดคงเหลือวัเฉลียทีคาํนวดยวัเฉลียจากยอดคงเหลือในระหวา่งปีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงิน
และอตัราเฉลียของดอกเบียสาํหรับปี 2561 และ 2560 เป็นดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   
 วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย 
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 88,894 1,779 2.00 60,378 1,391 2.30 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 14,335 257 1.79 13,483 238 1.77 
เงินลงทุนในตราสารหนี  135,887 2,689 1.98 159,485 3,191 2.00 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี /การใหเ้ช่าซือ 
 และสัญญาเช่าการเงิน 711,447 41,834 5.88 681,458 39,861 5.85 
       
เงินรับฝาก  706,411 12,545 1.78 683,002 12,046 1.76 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 70,993 997 1.40 67,105 791 1.18 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 54,175 2,250 4.15 59,000 2,674 4.53 

 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   
 วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย 
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 512 6 1.09 120 - 0.32 
เงินลงทุนในตราสารหนี  1,041 20 1.97 1,172 24 2.05 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี /การใหเ้ช่าซือ 
 และสัญญาเช่าการเงิน 1,000 54 5.69 742 51 6.77 
       
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 12,715 572 4.50 12,585 582 4.63 
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ข) ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน  

ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน คือ ความเสียงทีเกิดากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน อนัอามีผล
ให้มูลค่าของตราสารทางการเงินเปลียนแปลงไป หรือทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของ
สินทรัพยห์รือหนี สินทางการเงิน  

เนืองากบริษัทย่อยมีธุรกรรมที เกียวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศทําให้มีความเสี ยงากการ
เปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสียงากอตัรา
แลกเปลียนโดยการบริหารดัการสานะเงินตราต่างประเทศสุทธิ และดาํเนินการภายใตน้โยบายบริหาร            
ความเสียง  งอนุมติัโดยคะกรรมการของบริษทัยอ่ยภายใตเ้กที์กาํหนดโดย ธปท.อยา่งเคร่งครัด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของบริษทัยอ่ย  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อืน  

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 192 94 21 14 43 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,337 70 79 29 181 
เงินลงทุน 17,386 - - - - 
เงินใหสิ้นเือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 10,103 51 30 1,377 10 
สินทรัพยอื์น  296 - - - - 
รวมสินทรัพย ์ 29,314 215 130 1,420 234 
เงินรับฝาก 519 23 1 31 57 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  14,098 1 - - - 
รวมหนี สิน 14,617 24 1 31 57 
สุทธิ 14,697 191 129 1,389 177 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคําประกนัการกูย้มืเงิน 800 1 - - - 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด 196 3 27 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 609 48 18 - 3 
ภาระผกูพนัอืน  544 5 - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อืน  

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 81 56 8 7 24 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 9,227 45 99 26 158 
เงินลงทุน 10,442 - - - - 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 14,167 67 87 1,535 8 
สินทรัพยอื์น  507 - - - - 
รวมสินทรัพย ์ 34,424 168 194 1,568 190 
เงินรับฝาก 1,554 14 60 41 70 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 15,537 1 - - - 
รวมหนี สิน 17,091 15 60 41 70 
สุทธิ 17,333 153 134 1,527 120 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคําประกนัการกูย้มืเงิน 930 1 - - - 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เา้ทียงัม่ครบกาํหนด 202 7 12 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 813 109 19 4 4 
ภาระกูพนัอืน  567 5 - - 1 
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นอกจากนี  บริษทัย่อยยงัมีาระูกนัตามสัญญาอตัราลกเปลียน สัญญาลกเปลียนอตัราดอกเบี ยต่าง            
สกุลเงิน สัญญาลกเปลียนอัตราดอกเบี ยละสัญญาอนุนั์อืนทีต้องจ่ายหรือรับชําระเป็นเงินตรา
ต่างประเททีบริษทัยอ่ยดท้าํเือการา้ละเือป้องกนัวามเสียง (บญัชีเือการนาาร) ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 
ดอลลาร์                 
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อืน  

สัญญาอตัราลกเปลียน       
     -  สัญญาซือ 40,304 214 225 1 674 
     -  สัญญาขาย 37,035 348 346 1,378 828 
สัญญาลกเปลียนอตัราดอกเบีย

ต่างสกุลเงิน    
 

 
     -  สัญญาซือ 2,378 - - - - 
     -  สัญญาขาย 19,962 - - - - 
สัญญาลกเปลียนอตัราดอกเบีย      
     -  สัญญาซือ 66,154 - - - - 
     -  สัญญาขาย 66,154 - - - - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

 
ดอลลาร์                
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อืน  

สัญญาอตัราลกเปลียน       
     -  สัญญาซือ 43,563 845 170 54 553 
     -  สัญญาขาย 49,685 985 303 1,575 661 
สัญญาลกเปลียนอตัราดอกเบีย

ต่างสกุลเงิน    
 

 
     -  สัญญาซือ 3,827 - - - - 
     -  สัญญาขาย 14,431 - - - - 
สัญญาลกเปลียนอตัราดอกเบีย      
     -  สัญญาซือ 64,098 - - - - 
     -  สัญญาขาย 64,098 - - - - 
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ค ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนสินค้าโภคภณัฑ์ คือ ความเสียงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุน้ทุนหรือราคาสินคา้โภคภณัฑ์  งอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี ยงด้านตลาด โดยมีการกําหนดระดับเพดาน                    
ความเสียง Limit ในการทาํุรกรรมเพือควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดบัทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับได ้เช่น 
Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสียง is onto nit  งแยกออก
จากหน่วยงานทีทาํุรกรรม ont i และหน่วยงานทีบนัทกรายการ  i ทาํหนา้ทีควบคุม
ความเสียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือ
บริหารความเสียงไดท้นัท่วงที โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 

 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัได้
เมือครบกาํหนด เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาทีเหมาะสม  งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั นและระยะยาวทีเหมาะสม นอกจากนี  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการดาํรง                   
สภาพคล่อง เพือให้มันใจว่ามีฐานะสภาพคล่องทีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย 
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 วนัทีทีครบกาํหนดของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีนงบแสดงานะการเงิน  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2560  มีดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

รายการ เมือทวงาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 11,022 - - - 11,022 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  9,704 89,533 - - 99,237 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 670 1,335 - 2,005 
เงินลงทุน 843 73,362 85,300 10,864 170,369 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  (1) 41,158 187,162 526,293 - 754,613 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 2,640 - - 2,640 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 64 - - 64 
นสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 364,735 342,845 44,337 - 751,917 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  22,398 47,288 2,237 - 71,923 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม 1,163 - - - 1,163 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - 703 1,394 - 2,097 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 467 9,201 45,345 - 55,013 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 1,325 - - 1,325 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 795 - - 795 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัวเงิน 2 291 10 - 303 
การคําประกนัการกูย้มืเงิน 87 2,315 - - 2,402 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงั                 

ไม่ครบกาํหนด 57 226 - - 283 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 31 728 - - 759 
ภาระกูพนัอืน 37,732 43,858 1,770 - 83,360 
(1)     
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 

รายการ เมือทวงาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด 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 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  (1) 40,579 195,236 476,946 - 712,761 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 3,127 - - 3,127 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 343 - - 343 
นสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 307,410 365,945 42,736 - 716,091 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  20,281 59,828 2,234 - 82,343 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม 1,989 - - - 1,989 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - 1,319 1,549 - 2,868 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 399 7,144 44,053 - 51,596 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 2,259 - - 2,259 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 1,269 - - 1,269 
ภาระผูกพนั       
การรับอาวลัตัวเงิน 2 100 13 - 115 
การคําประกนัการกูย้มืเงิน 87 2,204 - - 2,291 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงั                 

ไม่ครบกาํหนด 48 222 - - 270 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 250 795 - - 1,045 
ภาระกูพนัอืน 38,222 39,177 2,077 - 79,476 
(1)     
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

รายการ เมือทวงาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  24 - - - 24 
เงินลงทุน 498 300 190 371 1,359 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนี (1) 1,452 2 10 - 1,464 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 289 - - 289 
นสินทางการเงิน       
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 3,600 8,600 - 12,200 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 192 - - 192 
ภาระผูกพนั      
าระกูพนัอืน 1 - - - 1 
(1)     

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 

รายการ เมือทวงาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  22 - - - 22 
เงินลงทุน 529 813 370 499 2,211 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนี (1) 788 2 15 - 805 
นสินทางการเงิน       
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 3,600 9,100 - 12,700 
ภาระผูกพนั      
าระกูพนัอืน 1 - - - 1 
(1)     
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52.4 มูลค่ายุติธรรม 

 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริทัและบริทัย่อยมีสินทรัพย์และหนี สินทางการเงินแยกแสดง
ตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 มลูค่าตาม

บญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ิรยลิาาริวดมูลค่าด้วย                            

มูลค่ายุติธรรม 
     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  1,719 1,719 - 1,719    - 
เงินลงทุน 165,487 165,487 7,751 157,736 - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์  1,763 1,763 2 1,761 - 
      
ิรยม่่ิรยาาริวดด้วย                  

มูลค่ายุติธรรม 
     

ทีดิน อาคารและอุกร์ - ทีดิน 5,426 5,426 - - 5,426 
      
ิรยลิาาริม่ด้วดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินสด 11,022 11,022 11,022 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 99,117 99,117 8,851 64,095 26,171 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 286 315 - 315 - 
เงินลงทุน 4,950 11,048 - 714 10,334 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  731,125 740,803 - 318,070 422,733 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 2,640 2,640 - 2,640 - 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 64 64 - 64 - 
เงินรับฝาก 751,917 752,091 368,883 383,208 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 71,923 71,923 19,227 33,275 19,421 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม 1,163 1,163 1,163 - - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 334 480 - 480 - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 55,013 55,830 - 55,830 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 1,325 1,325 - 1,325 - 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 795 795 - 795 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ิรยลิาาริวดมูลค่าด้วย                            

มูลค่ายุติธรรม 
     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  2,518 2,518 - 2,518 - 
เงินลงทุน 174,031 174,031 6,244 167,787 - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์  2,511 2,511 - 2,511 - 
      
ิรยม่่ิรยาาริวดด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

ทีดิน อาคารและอุกร์ - ทีดิน 5,552 5,552 - - 5,552 
      
ิรยลิาาริม่ด้วดมูลค่า

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 10,459 - 356 10,103 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  688,844 697,259 - 324,656 372,603 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 3,127 3,127 - 3,127 - 
สินทรัพยอื์น - ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี 343 343 - 343 - 
เงินรับฝาก 716,091 716,308 312,012 404,296 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 82,343 82,345 18,581 46,920 16,844 
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงถาม 1,989 1,989 1,989 - - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 357 360 - 360 - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 51,596 53,391 - 53,391 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 2,259 2,259 - 2,259 - 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 1,269 1,269 - 1,269 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ิรยลิาาริวดมูลค่าด้วย 

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินลงทุน 1,434 1,434 877 557 - 
ิรยม่่ิรยาาริวดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

ทีดิน อาคารและอุกร์ - ทีดิน 18 18 - - 18 
      
ิรยลิาาริม่ด้วดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 24 24 24 - - 
เงินลงทุน 422 1,626 - - 1,626 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  1,378 1,378 - 1,366 12 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 289 289 - 289 - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 12,200 12,741 - 12,741 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 192 192 - 192 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ิรยลิาาริวดมูลค่าด้วย                            

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินลงทุน 2,333 2,333 941 1,392 - 
ิรยม่่ิรยาาริวดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

ทีดิน อาคารและอุกร์ - ทีดิน 18 18 - - 18 
ิรยลิาาริม่ด้วดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 22 22 22 - - 
เงินลงทุน 454 1,655 - - 1,655 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  725 725 - 713 12 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 12,700 13,629 - 13,629 - 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
เงินสด - มูลค่ายุ ติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ            

ตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 
- มูลค่ายุ ติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงินเนืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 
ตราสารอนุพนัธ์ - มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจากราคาซือขายในตลาด ในกรณีทีมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารอนุพนัธ์ทีไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายติุธรรมจะ
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
ซึ งตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองเป นขอ้มูลตลาด เช่น อตัราดอกเบีย  และ
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเท ซึ งได้มาจากแหล่งข้อมูลที
น่าเชือถือ ปรับด้วยค่าความเสี ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย 
ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.23 

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณ             
จากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ค ํานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  
ทีประกาโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย หรือตลาดอืน  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.3 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีใชแ้พร่หลายในตลาด 
ได้แก่   วิธีราคาตลาด  (Market approach)   หรือวิธีราคาทุน   (Cost 
approach) หรือวิธีรายได ้ (Income approach) ในการคาํนวณมูลค่าของ
กิจการ รวมถึงใชมู้ลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่า
ทางบญัชี (Adjusted Book Value) 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี คาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายหลกัประกนั 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  
 
 
 
 
 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชือทีมีอตัราดอกเบียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผือหนีสงสัยจะสูญและค่าเผือการ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  
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เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  (ต่อ) - มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเชือทีมีอตัราดอกเบียคงทีคาํนวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียของ
เงินให้สินเชือทีมีลักณะคล้ายกันสุทธิค่าเือหนี สงสัยจะสูญและ
รายไดร้อตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชือดอ้ยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตาม
บญัชีสุทธิจากค่าเือหนีสงสัยจะสูญ หรือประมาณตามมูลค่าทีคาดว่า
จะขายหนี ได ้หรือคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการขายหลกัประกนั 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ทีดิน - มูลค่ายุติธรรมใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนัพึงจะมี
ขอ้มูลราคาซือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นทีมีลกัณะใกลเ้คียงกนั 

ลูกหนีและเจา้หนีจาก 
 การซือขายหลกัทรัพย ์

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเนืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

ลูกหนีและเจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง          
ฐานะการเงินเนืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

เงินรับฝาก - มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมือทวงาม หรือมีอตัรา
ดอกเบี ยปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี ยคงทีซึ งอายุครบ
กาํหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากทีมีอัตราดอกเบี ยคงทีและมีอายุครบ
กาํหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน
คาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอตัราดอกเบียของ
เงินรับฝากของธนาคารธนชาตทีมีลกัณะคลา้ยกนั 

รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน (หนี สิน) 

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่าย
คืนเมือทวงาม หรือมีอตัราดอกเบียปรับตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบียคงทีซึ งอายคุรบกาํหนดคงเหลือไม่เกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัทีใน
งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินทีมีอัตรา
ดอกเบียคงทีและมีอายคุรบกาํหนดคงเหลือเกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัทีใน
งบแสดงฐานะการเงินคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี ยในตลาดของตราสารหนี หรืออัตราดอกเบี ยตาม
ประกาของธนาคารธนชาตทีมีลกัณะคลา้ยกนั  
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หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเนืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืมทีมีอตัราดอกเบียปรับ
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี ยคงทีซ งอายุครบกาํหนดคงเหลือ                
ไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้ืมทีมีอตัราดอกเบียคงที
และมีอายุครบกาํหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัทีในงบแสดง
ฐานะการเงินคาํนวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบียในตลาดของตราสารหนี ทีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 

52.5 ตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพือป้องกนัความเสียงของบริษทัฯและ
บริษทัย่อย และเพือตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ ซ งตราสารอนุพนัธ์เหล่านี ได้แก่ สัญญาอตัรา
แลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย และสัญญาซือขาย
สินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเสียงด้านตราสารอนุพนัธ์ โดยกาํหนดนโยบายและ
วงเงินทีเกียวขอ้งกบัความเสียงให้มีขันตอนการรายงานความเสียงต่าง  เพือควบคุมธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์
ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมความเสียงดา้นการิดนดัชาํระทีเกียวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน 
โดยพิจารณาวงเงินสินเชือทีให้กบัลูกคา้โดยรวม ซ งการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการ
พิจารณาสินเชืออนัทาํใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมระดบัความเสียงทีสามารรับได ้
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128 

 วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทีทาํขน
เพือการคา้และเพือป้องกนัความเสียง (บญัีเพือการธนาคาร) ซ งจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดของสัญญา ดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม 
สัญญาอตัราแลกเปลียน       

- สัญญาซือ 41,418 - 41,418 45,185 - 45,185 
- สัญญาขาย 39,935 - 39,935 53,209 - 53,209 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย                   
ต่างสกุลเงิน 

      

- สัญญาซือ 276 2,102 2,378 1,412 2,415 3,827 
- สัญญาขาย 438 19,524 19,962 5,680 8,751 14,431 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย       
- จ่ายอตัราดอกเบียคงที 32,174 129,237 161,411 38,084 116,132 154,216 
- จ่ายอตัราดอกเบียลอยตวั 33,349 108,866 142,215 39,358 98,641 137,999 
- รับอตัราดอกเบียคงที 33,349 108,266 141,615 39,358 98,041 137,399 
- รับอตัราดอกเบียลอยตวั 32,174 129,837 162,011 38,084 116,732 154,816 

สัญญาฟิวเจอร์ส       
  - สัญญาซือ 53 - 53 239 - 239 

- สัญญาขาย 876 - 876 1,668 - 1,668 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       

- สัญญาขาย 9 - 9 1 - 1 
อืน       

- สัญญาขาย 278 - 278 396 - 396 

53. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 ทีประุมคะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อทีประุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปีของบริษทัฯ เพือพิจาราและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัรา
หุน้ละ 1.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทังสิน 1,833 ลา้นบาท  

54. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกดยคะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 
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หน้าหัวข้อ

1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 049

2.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 057	

3.	 ปัจจัยความเสี่ยง	 074

4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 189

5.	 ผู้ถือหุ้น	 195

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 197

7.	 โครงสร้างการจัดการ	 086

8.	 การก�ากับดูแลกิจการ	 102

9.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 123

10.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 147

11.	 รายการระหว่างกัน	 188

12.	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 002

13.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 020

สรุปตำาแหน่งของรายการที่กำาหนดตามแบบ 56-2 

ในรายงานประจำาปี 2561
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บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

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

บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด

บริษัท	ราชธานี	ลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	อาร์ทีเอ็น	อินชัวรันส์	โบรกเกอร์	จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

บริษัท	เนชั่นแนล	ลีซซิ่ง	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จ�ากัด

บริษัท	รักษาความปลอดภัย	สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด

บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด

บริษัท	เอ็ม	ที	เซอร์วิส	2016	จ�ากัด

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย

ธนาคารนครหลวงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

พระราชบัญญัติ

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

บริษัทฯ

ธนาคารธนชาต

บล.	ธนชาต

บลจ.	ธนชาต

ธนชาตประกันภัย

เอ็มบีเค	ไลฟ์

ธนชาตกรุ๊ปลีสซิ่ง

ราชธานีลิสซิ่ง

อาร์ทีเอ็น

บบส.	เอ็นเอฟเอส

บบส.	แม๊กซ์

บบส.	ทีเอส

เนชั่นแนลลีซซิ่ง

ธนชาตแมเนจเม้นท์

ธนชาตเทรนนิ่ง

ธนชาตโบรกเกอร์

รักษาความปลอดภัย	สคิบ	เซอร์วิส

ทีเอ็ม	โบรคเกอร์

เอ็มทีเอส

สโกเทียแบงก์

ธนาคารนครหลวงไทย

บมจ.	เอ็มบีเค

บมจ.	พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต

กองทุนฟื้นฟูฯ

ธปท.

ก.ล.ต.

ตลท.

คปภ.

ปปง.

ส�านักงาน	ป.ป.ช.

ส�านักงานอีวาย

พ.ร.บ.

สหรัฐฯ

สปป.	ลาว

คำาย่อ



ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

สารจากคณะกรรมการ

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

การก�ากับดูแลกิจการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง

รายการระหว่างกัน

ข้อมูลทั่วไป

ผู ้ถือหุ ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายงานคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจ�าปี 2561
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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

ทะเบียนเลขที่ 0107536000510
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