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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ 0 2217 8000  

โทรสาร  0 2217 8312 

Thanachart Contact Center Call 1770

www.thanachart.co.th
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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 2562

ค�าย่อ

002 

020 

026 

050 

078 

088 

104 

124 

154 

156 

181 

182 

189 

192 

194 

196 

197 

202

331

332

สารบัญ



หลักการด�าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มธนชาต

วิสัยทัศน์

 

 บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจ ที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

 ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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4
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แข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการที่ดี

โดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว

ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบ

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงสังคม และพัฒนา

หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง



งบการเงินรวม

 2562 2561  2560 2559 2558

หมายเหต ุ

(1)
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เฉลีย่ ค�านวณจากส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ

(2)
 เงนิปันผลต่อหุน้ส�าหรบัปี 2562 เป็นอตัราทีจ่่ายระหว่างกาลและอตัราทีจ่่ายระหว่างกาลพเิศษ

(3)
 กระดานในประเทศ / ราคาหุน้สงูสดุ - ต�า่สดุเป็นราคาระหว่างปี

(4)
 จ�านวนพนกังานในปี 2562 ไม่รวมพนกังานของธนาคารธนชาต บลจ. ธนชาต และธนชาตโบรกเกอร์  

  

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA) และ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
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งบการเงินรวม

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)     

 รายได้ดอกเบี้ย   4,339   4,074   44,681   45,208   48,640 

    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   1,599   1,515   15,511   16,740   20,910 

    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  2,740   2,559   29,170   28,468   27,730 

    รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย   4,863   5,546   13,402   12,231   12,474 

    รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ   7,603   8,105   42,572   40,699   40,204 

    ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ  3,153   3,019   20,836   21,025   20,319 

    หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) (316)  302   6,236   6,210   8,600 

    ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  4,766   4,784   15,500   13,464   11,285 

    ภาษีเงินได้  1,367   927   1,159   853   225 

   ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  3,399   3,857   14,341   12,611   11,060 

   ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก  13,361   11,949   -     -     -   

    ก�าไรส�าหรับปี  16,760   15,806   14,341   12,611   11,060 

  ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ  10,807   7,839   7,001   6,013   5,436 

  ก�าไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  5,953   7,967   7,340   6,598   5,624  

 
2562

 2561  
2560

 
2559

 
2558

  (ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

 ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)     

  ก�าไรต่อหุ้นพื้นฐาน  9.43   6.74   6.01   5.16   4.61 

  มูลค่าตามบัญชี  57.46   57.15   53.23   48.83   45.21 

      เงินปันผล
(2)
  5.20   2.60   2.20   2.00   1.80 

   จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ล้านหุ้น)     

      จ�านวนเฉลี่ย   1,146   1,164   1,165   1,165   1,179 

      ณ สิ้นปี   1,146   1,150   1,165   1,165   1,165 

 ราคาหุ้น
(3)
 (บาท)     

     ราคาสูงสุด  59.50   60.25   58.00   44.75   37.00 

     ราคาต�่าสุด  50.25   46.25   43.75   33.00   28.25 

     ราคาปิด   53.50   49.75   56.25   44.00   36.50 

 มูลค่าตลาด (Market Capitalization) (ล้านบาท)   62,334   57,965   65,539   51,266   42,527  

     

ข้อมูลอื่น     

 พนักงาน
(4)
 2,062 13,893 13,885 14,763 14,905

 2562 2561 2560  2559 2558

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ณ วันที่ หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ หรือส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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อัตราส่วนผลการด�าเนินงาน (ร้อยละ)     

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)  1.67   1.54   1.45   1.29   1.12 

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(1)
 (ROAE)   15.70   12.25   11.80   10.89   10.48 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่า)  1.17   6.69   6.88   7.07   7.96 

     

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)     

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้   56,266   754,613   712,761   692,046   714,628 

 สินทรัพย์รวม  160,927   1,060,929   1,025,525   966,867   997,581 

 หนี้สินรวม  86,868   923,011   895,455   847,016   886,258 

 ส่วนของเจ้าของรวม  74,059   137,918   130,070   119,851   111,323 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  65,833   65,735   62,020   56,891   52,674  



คิดแกป้ัญหาอย่างตรงจุด  

ตอบโจทย์ความต้องการ 

ในยุคดิจิทัลได้รวดเร็ว  

คือกลยุทธ์เชิงรุกที่เราทุ่มเท
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สารจากคณะกรรมการ

 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.4  

ซึ่งขยายตัวลดลงจากปีก่อนที่มีการเติบโตร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากการหดตัวของการส่งออก จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ประเทศคู ่ค้า และมาตรการกีดกันการค้าที่รุนแรง ประกอบกับ 

การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภาคเอกชน

มีการขยายตัวที่ชะลอลง ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

ธปท. มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งในรอบปี  

ครั้งละร้อยละ 0.25 โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายถูกปรับลดลงมา 

อยู ่ที่ร ้อยละ 1.25 ต่อปี ส�าหรับสินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคาร

พาณิชย์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ในขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

 ในปี 2562 ที่ผ ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะ 

บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ได้มีการปรับยุทธศาสตร์

การด�าเนินธุรกิจที่ส�าคัญด้วยการปรับโครงสร ้างกลุ ่มธนชาต  

โดยการซื้อบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัทจากธนาคารธนชาต 

มาถือหุ้นโดยตรง และได้ขายหุ้นทั้งหมดของธนาคารธนชาตให้แก่

ธนาคารทหารไทย เพื่อรวมกิจการของทั้งสองธนาคารเข้าด้วยกัน 

กลายเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว พร้อมทั้ง

เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย โดยเป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร

ทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ 20.12 ซึ่งการปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นหนึ่ง 

ในผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ ใหญ่ขึ้น  

มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น มีความแข็งแกร่งมากขึ้น  

อีกทั้งการซื้อบริษัทย่อยและเงินลงทุนบางบริษัทมาจากธนาคาร 

ธนชาต ยังเป็นการเพิ่มการกระจายตัวของแหล่งรายได้ของบริษัทฯ  

ได้ดียิ่งขึ้น ในการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ  

มีเงินสดคงเหลือประมาณ 14,000 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ  

จึงได้อนุมัติวิธีการบริหารเงินสดส่วนเกินดังกล่าว โดยจัดสรร 

ไปซื้อหุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา

หุ้นละ 4.00 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม

ในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ

ท่านผู้ถือหุ้น 

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2562 ที่ผ ่านมา บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 16,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

954 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.04 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

ผลการด�าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย ประกอบกับ

ก�าไรจากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย (อยู่ภายใต ้

รายการก�าไรส�าหรับปีจากผลการด�าเนินงานที่ยกเลิก) ซึ่งได้ท�า

รายการไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น

ของบริษัทฯ มีจ�านวน 10,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,968 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 37.86 จากปีก่อน ซึ่งคิดเป็นก�าไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 

9.43 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 6.74 บาท 

 นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทในกลุ ่มธนชาตยังคงได้รับ 

การยอมรับจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยรางวัล

ต่าง ๆ มากมาย เช่น

 • ธนาคารธนชาต ได ้รับรางวัลคุณภาพระดับสากล 

“ธนาคารยอดเยี่ยมด ้านสินเชื่อรถยนต์แห ่งป ี” (The Best  

Automobile Lending Product of the Year) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นับตั้งแต่ปี 2560 รางวัล “The Asset Triple A Country Awards 

2018” ประเภท Best Bond และประเภท Best Corporate Bond 

และรางวัล “ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตแห่งปี 2019” (The Credit Card 

Product of the Year in Thailand 2019)

 • บล. ธนชาต ได้รับรางวัล นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม  

ประจ�าปี 2561 หรือ “IAA Best Analyst Awards 2018” จ�านวน 

3 รางวัล ได้รับรางวัล อันดับ 2 “Best Local Brokerage” และ

ได้รับรางวัล “2018 Forecast Accuracy Award (FAA)” องค์กร

ส�ารวจทางเศรษฐกิจชั้นน�าระดับโลก

 • บลจ. ธนชาต ได ้รับรางวัล กองทุนตราสารหนี ้

เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม โดยเคยได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อปี 

2556 และปี 2558-2561 และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทุน 

ระดับ 5 ดาวมาอย่างต่อเนื่อง

 • ธนชาตประกันภัย ได ้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด  

“บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น” อันดับ 1 จาก คปภ. 

ซึ่งมอบให้ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน และปีนี้ยังนับเป็นปีที่ 8 ที่ธนชาต 

ประกันภัยได้รับรางวัลจากเวทีทรงเกียรติแห่งนี้ ได้รับรางวัล  

“Thai land’s Smart Awards” ครั้ งที่  2 ประจ�าป ี  2562  

ประเภทองค์กร “บริษัทโดดเด่นแห่งปี” และได้รับรางวัลชมเชย 

“ผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่นประจ�าปี 2561” (Best Surveyor 

Award 2018)

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 • ปฏิทินกลุ ่มธนชาต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทิน 

ชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย ์  

ชุด “ธ ทรงเสกสร้าง สุขสยาม” โดยได้รับรางวัลสุริยศศิธรต่อเนื่อง

มาเป็นปีที่ 16 

 ส�าหรับปี 2563 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องเผชิญ

ความท้าทาย ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน

และภายนอก รวมถึงภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยคงได้รับผลกระทบอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตาม

และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์และนโยบาย

การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และลดผลกระทบ 

ให้น้อยที่สุด ประกอบกับในปี 2563 นี้ เป็นปีที่ธนาคารทหารไทย

และธนาคารธนชาตเริ่มต้นกระบวนการรวมกิจการ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จึงให ้ความส�าคัญกับการติดตามความคืบหน ้าของ 

การรวมกจิการ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการรวมกจิการเป็นไปด้วยความราบรืน่  

และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของทั้งสองธนาคารให้น้อย

ที่สุด ส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยอื่น ๆ ทั้งใน 1) ธุรกิจหลักทรัพย์

ผ่าน บล. ธนชาต 2) ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต ผ่านธนชาต

ประกันภัย และเอ็มบีเค ไลฟ์ 3) ธุรกิจเช่าซื้อผ่านราชธานีลิสซิ่ง 

และ 4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพผ่าน บบส. เอ็นเอฟเอส  

บบส. แม๊กซ์ และ บบส. ทีเอส คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้การ

สนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ด้วยการร่วมก�าหนดนโยบายและ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของทุกบริษัทเป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

สูงสุดร่วมกัน 

 จากผลการด�าเนินธุรกิจปกติ และก�าไรจากการขายหุ ้น 

ธน าค า ร ธนช าต เพื่ อ ก า ร ร วมกิ จ ก า ร ธน าค า ร ธนช าตกั บ 

ธนาคารทหารไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเสนอขออนุมัติ 

ผู ้ถือหุ ้นจ ่ายเงินป ันผลจากผลประกอบการตามปกติป ี 2562  

ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท และเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท  

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 7.00 บาท โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2562  

ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.20 บาทต่อหุ ้น และเมื่อเดือน 

มกราคม 2563 ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4.00 บาท ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563  

มีมติอนุมัติก็จะจ ่ายเงินป ันผลอีก 1.80 บาทต่อหุ ้น ซึ่งเป ็น 

เงินปันผลจากการด�าเนินธุรกิจปกติรวม 3.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มจาก 

ปีก่อนที่จ่าย 2.60 บาทต่อหุ้น

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ 

โดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ และคุณปริญญา หอมเอนก ได้รับเชิญเป็น

กรรมการธนาคารทหารไทยโดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้งสองท่านจึงได้

ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 

2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการ

สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณามีมต ิ

แต่งตั้งคุณสาลินี วังตาล และดร.ธนชาติ นุ ่มนนท์ ที่มีความรู ้

ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

การเงินและการก�ากับดูแลธุรกิจเป็นอย่างดี มาร่วมเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ แทนกรรมการทั้งสองท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยในปี 2562 ได้รบัการประเมนิ 

ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 

อยู่ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

97 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย และเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยให้บริษัทในกลุ่มธนชาตทุกบริษัท  

ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2557 ส�าหรับการดูแลสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ยังสานต่อการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่าง 

มีคุณค่า รวมถึงจัดท�าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินและ 

การออมเงินอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน 

ในระยะยาว และด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่งในหลาย ๆ  ด้าน  

โดยมีรายละเอียดเปิดเผยในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู ้ถือหุ ้น และผู ้มี 

ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายทีใ่ห้การสนบัสนนุ และไว้วางใจในการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

กลุ่มธนชาตภายใต้การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจ 

เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปในอนาคต

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)
รองประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นายบันเทิง  ตันติวิท

ประธานกรรมการ

 

 นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร

 นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร 

กรรมการก�ากับความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหต ุ นายปรญิญา หอมเอนก และนายธรีนนัท ์ศรหีงส ์พน้จากการด�ารงต�าแหนง่กรรมการ

 บรษิทัฯ และกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย มผีลตัง้แตว่นัที ่16 ธนัวาคม 2562  

 เนื่องจากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารทหารไทย และ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาลินี วังตาล และดร.ธนชาติ นุ่มนนท์  

 เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่  

 1 มกราคม 2563

นายธีรพจน์  วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหา  

ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

และกรรมการตรวจสอบ

ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์

ประธานกรรมการก�ากบัความเสีย่ง

นายปริญญา  หอมเอนก

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

นางสาลินี  วังตาล

กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการก�ากับความเสี่ยง

 

นายธีรนันท์  ศรีหงส์

ประธานกรรมการก�ากบัความเสีย่ง 

นายวิชิต  ญาณอมร

กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน  

และบรรษัทภิบาล

และกรรมการก�ากับความเสี่ยง
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาวะเศรษฐกิจไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ 

	 เศรษฐกจิไทยในปี	2562	ขยายตวัร้อยละ	2.4	ชะลอตวัลงจากปีก่อนทีเ่ตบิโตร้อยละ	4.2	โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการหดตวัของการส่งออก 

ซึง่เป็นผลจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิประเทศคูค้่า	และมาตรการกดีกนัการค้าทีร่นุแรง	ประกอบกบัค่าเงนิบาททีแ่ขง็ค่า	ในขณะทีก่ารลงทนุ

ภาครัฐ	 การลงทุนภาคเอกชน	 และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง	 ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส	 4	 ของปีจะมีการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม	 ทั้งนี้	 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย	 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ 

ต�่ากว่าที่ประเมินไว้	 คณะกรรมการนโยบายการเงิน	 ธปท.	 จึงมีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง	 2	 ครั้งในรอบปี	 จากร้อยละ	 1.75	 เป็น

ร้อยละ	 1.50	 ในช่วงไตรมาส	3	ปี	 2562	และจากร้อยละ	 1.50	 เป็นร้อยละ	 1.25	 ในช่วงไตรมาส	4	ปี	 2562	 เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ

	 ในปี	 2562	 สินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง	 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม	 โดยสินเชื่อ 

ภาคธุรกิจหดตัวลดลง	 ตามการช�าระคืนเงินกู้ยืม	 ส�าหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวชะลอลงจากการชะลอตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 

และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	ตามมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	และยอดขายรถยนต์ที่ปรับตัวลดลง	สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

	 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	 2563	 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	 1.5-2.5	 ตามการคาดการณ์ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ	 ซึ่งชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ปัญหาภัยแล้ง	 และความล่าช้าของงบประมาณ	 แต่จากทิศทางที่ดีขึ้น 

ของมาตรการกีดกันทางการค้า	 และอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 ทั้งการลงทุนภาครัฐและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน	 จะมีส่วนช่วย

สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได้

ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	 ในปี	2562	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิรวม	16,760	ล้านบาท	เป็นก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ	จ�านวน	10,807	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 

2,968	ล้านบาท	หรือร้อยละ	37.86	จากปีก่อน	โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการด�าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	ประกอบกับก�าไร

จากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้น	 จากการขยายตัวของสินเชื่อเช่าซื้อประกอบกับหนี้สูญ	 

หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าปรับลดลง	 	 ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับตัวลดลง	 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ 

จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอยู่ในระดับต�่า	 ส่งผลให้ส�ารองประกันชีวิตตามวิธี	 GPV	

ปรบัเพิม่ขึน้	ส�าหรบัค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้	จากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายเพือ่รองรบัการชดเชยกรณพีนกังานเกษยีณอายุ 

และเลิกจ้างเป็น	400	วัน	ส่งผลให้ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ	มีจ�านวน	10,807	ล้านบาท	มีก�าไรต่อหุ้น		(EPS)	เท่ากับ	9.43	บาท	เพิ่มขึ้นจาก	

6.74	บาท	โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	(ROAA)	และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เฉลี่ย	(ROAE)	อยู่ที่

ร้อยละ	1.67	และ	15.70	ตามล�าดับ

	 ส�าหรับงบเฉพาะกิจการบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิในปี	2562	จ�านวน	57,261	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	53,945	ล้านบาท	จากปีก่อนสาเหตุหลักมาจาก

ก�าไรจากการขายธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย	คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น	(EPS)	เท่ากับ	49.98		บาท	เพิ่มขึ้นจาก	2.85	บาท
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย	 4,339	 4,074	 265	 6.50

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 1,599	 1,515	 84	 5.54

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 2,740	 2,559	 181	 7.07

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 1,202	 1,440	 (238)	 (16.53)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	
(1)
	 3,661	 4,106	 (445)	 (10.84)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 7,603	 8,105	 (502)	 (6.19)

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 3,153	 3,019	 134	 4.44

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	(โอนกลับ)	 (316)	 302	 (618)	 (204.64)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้	 4,766	 4,784	 (18)	 (0.38)

ภาษีเงินได้	 1,367	 927	 440	 47.46

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 3,399	 3,857	 (458)	 (11.87)

ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก	 13,361	 11,949	 1,412	 11.82

รวมก�าไรส�าหรับปี	 16,760	 15,806	 954	 6.04

ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 10,807 7,839 2,968 37.86

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 5,953	 7,967	 (2,014)	 (25.28)

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 1.51	 1.52	 (0.01)	 (0.66)

ก�าไรต่อหุ้นจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก	 7.92	 5.22	 2.70	 51.72

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)	 9.43	 6.74	 2.69	 39.91

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น) 1,145.72 1,163.86 (18.14) (1.56)

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ 
(1)
	รายได้จากการด�าเนินงานอื่นหักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย     

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 148	 139	 9	 6.47

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 121	 149	 (28)	 (18.79)

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 281	 216	 65	 30.09

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 250	 368	 (118)	 (32.07)

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 3,539	 3,202	 337	 10.52

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 4,339	 4,074	 265	 6.50

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 363	 342	 21	 6.14

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 1,222	 1,161	 61	 5.25

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน	 14	 12	 2	 16.67

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 1,599	 1,515	 84	 5.54

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 2,740	 2,559	 181	 7.07

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	2562	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	2,740	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	181	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.07	เมื่อเทียบกับ

ปีก่อน

	 •	 รายได้ดอกเบี้ย	มีจ�านวน	4,339	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	265	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.50	สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ

เช่าซื้อ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อในกลุ่มรถบรรทุกของราชธานีลิสซิ่ง

	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	มีจ�านวน	1,599	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	84	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.54	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย

จ่ายส�าหรับตราสารหนี้-ระยะยาว	ของราชธานีลิสซิ่ง
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รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 1,458	 1,704	 (246)	 (14.44)

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 256	 264	 (8)	 (3.03)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 1,202	 1,440	 (238)	 (16.53)

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 146	 41	 105	 256.10

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 514	 423	 91	 21.51

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 367	 543	 (176)	 (32.41)

ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 222	 369	 (147)	 (39.84)

รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 1,408	 1,807	 (399)	 (22.08)

รายได้เงินปันผล	 181	 261	 (80)	 (30.65)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 823	 662	 161	 24.32

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 3,661	 4,106	 (445)	 (10.84)

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 4,863	 5,546	 (683)	 (12.32)

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

 รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยในปี	2562	มีจ�านวน	4,863	ล้านบาท	ลดลง	683	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	12.32	จากปีก่อน 

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 •	 ในปี	 2562	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 มีจ�านวน	 1,202	 ล้านบาท	 ลดลง	 238	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 16.53	 โดยมี 

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์

 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	มีจ�านวน	3,661	ล้านบาท	ลดลง	445	ล้านบาท	หรือร้อยละ	10.84	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

	 •	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 จ�านวน	1,408	ล้านบาท	ลดลง	399	ล้านบาท	หรือร้อยละ	22.08	 เนื่องจากอัตรา 

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอยู่ในระดับต�่า	ส่งผลให้ส�ารองประกันชีวิตตามวิธี	GPV	ปรับเพิ่มขึ้น

	 •	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	มีจ�านวน	367	ล้านบาท	ลดลง	176	ล้านบาท	หรือร้อยละ	32.41

	 •	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	มีจ�านวน	222	ล้านบาท	ลดลง	147	ล้านบาท	หรือร้อยละ	39.84

	 •	 รายได้เงินปันผล	มีจ�านวน	181	ล้านบาท	ลดลง	80	ล้านบาท	หรือร้อยละ	30.65

	 •	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	มีจ�านวน	146	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	105	ล้านบาท	หรือร้อยละ	256.10

	 •	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	มีจ�านวน	514	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	91	ล้านบาท	หรือร้อยละ	21.51
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ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 1,895	 1,793	 102	 5.69

ค่าตอบแทนกรรมการ	 70	 59	 11	 18.64

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์	 245	 258	 (13)	 (5.04)

ค่าภาษีอากร	 35	 35	 -	 		-

ค่าใช้จ่ายอื่น	 908	 874	 34	 3.89

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 3,153	 3,019	 134	 4.44

   

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	 2562	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวน	 3,153	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 134	 ล้านบาท	 หรือ 

ร้อยละ	4.44	จากปีก่อน	สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุและเลิกจ้าง	เป็น	400	วัน

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	(โอนกลับ)	 (316)	 302	 (618)	 (204.64)

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 ในปี	 2562	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการโอนกลับค่าใช้จ่ายหนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	 จ�านวน	 316	 ล้านบาท	 

ท�าให้หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าลดลง	618	ล้านบาท	หรือร้อยละ	204.64	จากปีก่อน	

2561

(ปรับปรุงใหม่)

2561

(ปรับปรุงใหม่)



031

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

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

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

เงินสด	 3	 0.00	 11,022	 1.04	 (11,019)	 (99.97)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 7,404	 4.60	 99,117	 9.34	 (91,713)	 (92.53)

เงินลงทุนสุทธิ	 41,551	 25.82	 170,437	 16.07	 (128,886)	 (75.62)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 45,421	 28.22	 3,027	 0.29	 42,394	 1,400.53

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 56,266	 34.96	 754,613	 71.13	 (698,347)	 (92.54)

ดอกเบี้ยค้างรับ	 11	 0.01	 657	 0.06	 (646)	 (98.33)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า	 	 	 	 	 	

	 จากการปรับโครงสร้างหนี้	 (3,118)	 (1.94)	 (24,145)	 (2.28)	 21,027	 (87.09)

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 3,128	 1.94	 4,822	 0.45	 (1,694)	 (35.13)

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	 301	 0.19	 8,043	 0.76	 (7,742)	 (96.26)

ค่าความนิยม	 -	 -	 17,799	 1.68	 (17,799)	 (100.00)

สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้

	 เพื่อขาย	 3,423	 2.13	 -	 -	 3,423	 100.00

สินทรัพย์อื่น	 6,537	 4.07	 15,537	 1.46	 (9,000)	 (57.93)

สินทรัพย์รวม	 160,927	 100.00	 1,060,929	 100.00	 (900,002)	 (84.83)

เงินรับฝาก	 -	 -	 751,917	 70.87	 (751,917)	 (100.00)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 15,660	 9.73	 71,923	 6.78	 (56,263)	 (78.23)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 44,780	 27.83	 55,013	 5.19	 (10,233)	 (18.60)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต	 13,096	 8.14	 14,062	 1.32	 (966)	 (6.87)

หนี้สินอื่น	 13,332	 8.28	 30,096	 2.84	 (16,764)	 (55.70)

หนี้สินรวม	 86,868	 53.98	 923,011	 87.00	 (836,143)	 (90.59)

ส่วนของบริษัทใหญ่	 65,833	 40.91	 65,735	 6.20	 98	 0.15

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 8,226	 5.11	 72,183	 6.80	 (63,957)	 (88.60)

ส่วนของเจ้าของรวม	 74,059	 46.02	 137,918	 13.00	 (63,859)	 (46.30)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม	 160,927	 100.00	 1,060,929	 100.00	 (900,002)	 (84.83)

(หน่วย:	ล้านบาท)

สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สินทรัพย์รวมของกลุ่มธนชาตมีจ�านวน	160,927	ล้านบาท	ลดลง		900,002	ล้านบาท	หรือร้อยละ	84.83	

จากสิ้นปี	2561	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย	รายการส�าคัญของสินทรัพย์	มีดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2562

เงินลงทุนสุทธิ

 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจ�านวน	 86,972	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 

86,492	ล้านบาท	หรือร้อยละ	49.86	ขณะที่เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทย	จ�านวน	42,044	ล้านบาท	

เงินลงทุนจ�าแนกตามประเภท

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

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

เงินลงทุนเพื่อค้าสุทธิ	 5,786	 6.65	 17,811	 10.27	 (12,025)	 (67.51)

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ	 33,197	 38.17	 147,676	 85.13	 (114,479)	 (77.52)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดสุทธิ	 2,426	 2.79	 1,298	 0.75	 1,128	 86.90

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	 142	 0.17	 3,652	 2.10	 (3,510)	 (96.11)

เงินลงทุนสุทธิ	 41,551	 47.78	 170,437	 98.25	 (128,886)	 (75.62)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ	 45,421	 52.22	 3,027	 1.75	 42,394	 1,400.53

รวมเงินลงทุนสุทธิ	 86,972	 100.00	 173,464	 100.00	 (86,492)	 (49.86)

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 มีจ�านวน	 56,266	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อน	 698,347	 ล้านบาท	 หรือ 

ร้อยละ	92.54	

ทรัพย์สินรอการขาย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินรอการขายตามราคาต้นทุนจ�านวน	4,861	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.02	

ของสินทรัพย์รวม	มีค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	1,733	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	35.65	ของมูลค่าตามราคาต้นทุน

แหล่งที่มาของเงินทุน

 โครงสร้างเงินทุน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประกอบด้วย	 หนี้สินรวม	 จ�านวน	 86,868	 ล้านบาท	 

และส่วนของเจ้าของรวม	 จ�านวน	 74,059	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ	 1.17	 เท่า	 โดยองค์ประกอบของ 

แหล่งเงินทุนด้านหนี้สินที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	ซึ่ง	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวน	44,780	ล้านบาท	คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ	 27.83	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 ร้อยละ	 9.73	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต	 ร้อยละ	 8.14	 และ 

หนี้สินอื่น	ร้อยละ	8.28	ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

31 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก	 -	 -	 751,917	 70.87	 (751,917)	 (100.00)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 15,660	 9.73	 71,923	 6.78	 (56,263)	 (78.23)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 44,780	 27.83	 55,013	 5.19	 (10,233)	 (18.60)

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต	 13,096	 8.14	 14,062	 1.32	 (966)	 (6.87)

หนี้สินอื่น	 13,332	 8.28	 30,096	 2.84	 (16,764)	 (55.70)

หนี้สินรวม	 86,868	 53.98	 923,011	 87.00	 (836,143)	 (90.59)

ส่วนของเจ้าของรวม	 74,059	 46.02	 137,918	 13.00	 (63,859)	 (46.30)

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 160,927	 100.00	 1,060,929	 100.00	 (900,002)	 (84.83)

(หน่วย:	ล้านบาท)

โครงสร้างเงินทุน

หนี้สิน 

	 หนี้สินรวมของกลุ่มธนชาต	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	มีจ�านวน	 86,868	ล้านบาท	ลดลง	 836,143	ล้านบาท	หรือร้อยละ	 90.59	 

จากสิ้นปี	2561	ลดลงจากการขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตโดยมีรายการส�าคัญดังนี้

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	มีจ�านวน	15,660	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	56,263	ล้านบาท	หรือร้อยละ	78.23	

	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	มีจ�านวน	44,780	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อน	10,233	ล้านบาท	หรือร้อยละ	18.60	

ส่วนของเจ้าของ

 

	 ส่วนของเจ้าของรวม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 มีจ�านวน	 74,059	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยส่วนของบริษัทใหญ่	 65,833	 ล้านบาท 

และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 8,226	 ล้านบาท	 โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลงจ�านวน	 63,957	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 88.60 

จากสิ้นปี	 2561	 สาเหตุหลักมาจากการขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทยส่งผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ของสโกเทียแบงก์ลดลง

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 เงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�านวน	 3	 ล้านบาท	 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากและใช้ไปในกิจกรรม 

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 •	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	 11,238	 ล้านบาท	 เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงาน	 18,001	 ล้านบาท	 โดยมี 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ได้แก่		ทรัพย์สินรอการขายลดลง	532	ล้านบาท	สินทรัพย์อื่นลดลง	113	ล้านบาท	

ในขณะที่เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น	 2,469	 ล้านบาท	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น	 926	 ล้านบาท	 รายการระหว่างธนาคารและ 

ตลาดเงิน	(สินทรัพย์)	เพิ่มขึ้น	69	ล้านบาท	ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น	65	ล้านบาท	สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น	9	ล้านบาท		

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(หนี้สิน)	ลดลง	3,029	ล้านบาท	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตลดลง	966	ล้านบาท	เจ้าหนี้ 

จากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง	10	ล้านบาท	หนี้สินตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น	42	ล้านบาท	และหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	93	ล้านบาท
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รายงานประจ�าปี 2562

บริษัทย่อย

2562 2561

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีสัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 1,674	 593

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 50.96	 1,449	 1,042

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 99.96	 134	 237

บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 55.47	 1,850	 1,641

บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	 100.00	 135	 14

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 83.44	 224	 201

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		 51.00	 (231)	 (63)

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 •	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน	 12,001	 ล้านบาท	 เกิดจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	 

87,113	ล้านบาท	เงินสดรับเงินปันผล	394	ล้านบาท	เงินสดรับดอกเบี้ย	226	ล้านบาท	เงินสดรับจากการขายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน	 3	 ล้านบาท	 ในขณะที่มีเงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม	 70,250	 ล้านบาท	 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์	 

29,382	ล้านบาท	และเงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	105	ล้านบาท	

 

	 •	 เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	757	ล้านบาท	ซึง่เกดิจากเงนิสดรบัจากตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	18,957	ล้านบาท 

ในขณะที่มีเงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 9,654	 ล้านบาท	 เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 3,920	 ล้านบาท		 

เงนิปันผลจ่าย	3,207	ล้านบาท	เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	1,184	ล้านบาท	และเงนิสดจ่ายซือ้หุน้ทนุซือ้คนื	235	ล้านบาท

 

ภาระผูกพัน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจ�านวน	 44	 ล้านบาท	 ลดลง	 87,063	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	 99.95	 

จากสิ้นปี	2561

	 สัดส่วนการถือหุ้นและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินของแต่ละบริษัท	มีดังนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินรวมของธนาคารธนชาต รวมผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้

	 บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตถือหุ้นโดยตรง	ณ	สิ้นปี	2562

 

	 •	 บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จ�ากัด

	 บริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการขายหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาตถืออยู่ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อการรวมกิจการ	 

ซึ่งงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ได้รวมผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	จนถึงวันที่

จ�าหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อย	ดังต่อไปนี้

	 •	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

 

	 •	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	

	 (เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2562	ธนาคารธนชาตขายหุ้นสามัญใน	บลจ.	ธนชาต	ในสัดส่วนร้อยละ	25.10	ให้กับพรูเด็นเชียล	โดยสัดส่วน

การถือหุ้นของธนาคารธนชาตลดลงเหลือร้อยละ	49.90	ธนาคารธนชาตจึงบันทึกเงินลงทุนใน	บลจ.	ธนชาต	เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม)

	 •	 บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซิ่ง	จ�ากัด

	 •	 บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 •	 บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด

	 •	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

	 •	 บริษัท	รักษาความปลอดภัย	สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 •	 บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายงานประจ�าปี 2562

(หน่วย:	ล้านบาท)

หมายเหตุ 
(1)
	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	หักค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 
(2)
	 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

42,791

14,438

28,353

 4,872

 1,877

35,102

18,037

 

17,065

 

4,483

 

12,582

 

 1,474

11,108

4,349

15,457

14,703

 754

2.42

6,064.86

 2,178

 1,131

 1,047

 102

 4,994

 6,143

 568

 

 5,575

 

 956

 

 4,619

 

 2,089

2,530

8,383

 

10,913

 10,918

 (5)

 5.09

 7.83

 3.69

 2.09

 266.06

 17.50

 3.15

 

 32.67

 

 21.33

 

 36.71

 

 141.72

 

 22.78

 192.76

 

 70.60

 74.26

 (0.66)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

รายได้ดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	
(1)

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	
(2)

ก�าไรก่อนหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ก�าไรสุทธิ

	 ส่วนที่เป็นของธนาคาร

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ก�าไรต่อหุ้น	(บาท)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ล้านหุ้น)

44,969

15,569

29,400

4,974

 6,871

41,245

18,605

 

22,640

 

5,439

 

17,201

 

 3,563

13,638

12,732

26,370

25,621

 749

4.23

6,064.86

ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน

(บทวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม	ปี	2562	เปรียบเทียบกับปี	2561)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562

	 ในปีที่ผ่านมา	 ธนาคารธนชาตยังคงด�าเนินกลยุทธ์การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 (Customer	 Centric)	 ที่มุ่งเน้นในการเป็นธนาคารหลัก	

(Main	 Bank)	 ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า	 พร้อมไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินธุรกิจด้วยการลงทุนในด้านดิจิทัลของธนาคารธนชาต	นอกจากนี้	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการขายหุ้น

สามญัทีธ่นาคารธนชาตถอือยู่ในบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน่บางบรษิทัตามแผนการปรบัโครงสร้างธรุกจิเพือ่การรวมกจิการ	ซึง่ธนาคารธนชาตได้แยก

แสดงผลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีข่าย	เป็นผลการด�าเนนิงานจากการด�าเนนิงานทีถ่กูยกเลกิในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	

โดยธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีผลก�าไรสุทธิอยู่ที่	25,621	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	10,918	ล้านบาท	หรือร้อยละ	74.26	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

เป็นผลมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่องจ�านวน	13,638	ล้านบาท	และก�าไรจากการด�าเนินงานที่ถูกยกเลิกจ�านวน	11,983	ล้านบาท	และ

ในวันเดียวกันธนาคารทหารไทยได้ด�าเนินการเข้าซื้อหุ้นในธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ	 และ	 Scotia	 Netherland	 Holdings	 B.V.	 ตามสัญญา 

ซื้อขายหุ้นธนาคารธนชาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว	 มีโครงสร้างทางธุรกิจและความ

ช�านาญเสริมรับกันและกัน	และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมาก	ถือเป็นโอกาสทางการตลาดและธุรกิจที่กว้างขวางขึ้น	เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันจากการผนึกก�าลังความแข็งแกร่งของทั้งสองธนาคาร	ท�าให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น	เป็นประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้น	

ลูกค้า	รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

	 ฐานรายได้รวมของธนาคารธนชาตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	17.50	จากการเติบโตของทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.69	

และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	75.51	สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการสูญเสียการควบคุม

ใน	บลจ.	ธนชาต	ในขณะทีค่่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.15	จากการตัง้ค่าใช้จ่ายเพือ่รองรบัการชดเชยกรณพีนกังานเกษยีณและ

เลิกจ้าง	 ส่วนค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	 21.33	 ส่งผลให้ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนตั้งส�ารอง	 (PPOP)	 

มีการขยายตัวถึงร้อยละ	32.67	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

	 สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตหดตัวร้อยละ	 4.10	 จากสิ้นปีที่ผ่านมา	 ตามยอดสินเชื่อรวมที่ปรับตัวลดลงร้อยละ	 5.24	 เป็นผลจาก 

การขายหุ้นของราชธานีลิสซิ่ง	 ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลัก	 โดยคุณภาพสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง	 

จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ	ในขณะที่เงินฝากรวมลดลงร้อยละ	2.37

	 ส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (NPL	 Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 2.29	 และอัตราส่วน 

ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	 Ratio)	 อยู่ที่ร้อยละ	 103.21	 และมีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกัน 

ตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	อยู่ที่ร้อยละ	149.29	ด้านเงินกองทุน	อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคาร

ธนชาตเท่ากับร้อยละ	 19.65	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี	 2561	 ที่ร้อยละ	 19.45	 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	 1	 ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ 

ร้อยละ	17.66	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปี	2561	ที่ร้อยละ	15.42
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รายงานประจ�าปี 2562

 

	 ในปี	 2562	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน	 29,400	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	 1,047	 ล้านบาท	 หรือ 

ร้อยละ	3.69	จากปีก่อน

	 •	 รายได้ดอกเบี้ยมีจ�านวน	 44,969	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 2,178	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.09	 เนื่องจากปริมาณสินเชื่อบนงบการเงิน 

เฉพาะกิจการธนาคารที่เติบโตขึ้นจากปีก่อน	ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ	4.50	ในปีก่อน

มาอยู่ที่ร้อยละ	4.49

	 •	 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	มีจ�านวน	15,569	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,131	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.83	ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ	1.76	ในปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ	1.81

	 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	2.68	ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ	2.74

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ
2561

(ปรับปรุงใหม่)

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้

	 เงินให้สินเชื่อ

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	 เงินรับฝาก

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

	 เงินน�าส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ	และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	 ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

44,969

 

1,929

 117

 2,383

16,751

23,789

 

15,569

 

10,062

 739

 3,717

 1,048

 3

 

29,400

42,791

 

1,739

 108

 2,498

17,242

21,204

 

14,438

 

9,083

 768

 3,482

 1,105

 -

 

28,353

 2,178

 

 190

 9

 (115)

 (491)

 2,585

 

 1,131

 

 979

	 (29)

 235

	 (57)

 3

 

 1,047

 5.09

 10.93

 8.33

	 (4.60)

	 (2.85)

 12.19

 7.83

 10.78

	 (3.78)

 6.75

	 (5.16)

   -

 3.69
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	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี	2562	มีจ�านวน	11,845	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	5,096	ล้านบาท	หรือร้อยละ	75.51	จากปีที่ผ่านมา	โดยสาเหตุหลัก

มาจากก�าไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น

	 •	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	มีจ�านวน	4,974	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	102	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.09

 

	 •	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 มีจ�านวน	 6,871	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 4,994	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 266.06	 จากปีที่ผ่านมา	 โดยมี 

สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากการขายเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น	 4,657	 ล้านบาท	 โดยส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการ 

สูญเสียการควบคุมใน	บลจ.	ธนชาต

	 ด้วยสาเหตุดังกล่าว	อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	ในปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	28.72	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ที่ร้อยละ	 19.23	 โดยหากรวมก�าไรจากการด�าเนินงานที่ถูกยกเลิกเป็นรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและฐานรายได้รวม	 อัตราส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 

ต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิในปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	45.53	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ	28.13

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

	 รายได้เงินปันผล

	 รายได้อื่น	ๆ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

 4,974

 

670

 4,528

 268

 1,405

 

6,871

 

11,845

 4,872

 

268

	(129)

 241

 1,497

 

1,877

 

6,749

 102

 

 402

 4,657

 27

	 (92)

 

 4,994

 

 5,096

 2.09

 150.00

(3,610.08)

 11.20

	 (6.15)

 266.06

 75.51

(หน่วย:	ล้านบาท)

 
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์

ค่าภาษีอากร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ

10,567

2,376

678

 65

4,919

18,605

9,554

2,345

698

42

5,398

18,037

 1,013

 31

	 (20)

 23

	 (479)

 568

 10.60

 1.32

	 (2.87)

 54.76

	 (8.87)

 3.15

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

	 ในปี	2562	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	จ�านวน	18,605	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	568	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	3.15	จากปีก่อน	สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการชดเชยกรณีพนักงานเกษียณและเลิกจ้าง	ส่งผลให้อัตราส่วนต้นทุน

จากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	45.11	ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	51.38	

โดยหากรวมก�าไรจากการด�าเนินงานที่ถูกยกเลิกเป็นรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและฐานรายได้รวม	 อัตราส่วนต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้ 

จากการด�าเนินงานสุทธิ	(Cost	to	Income	Ratio)	ในปี	2562	อยู่ที่ร้อยละ	34.47	ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ	45.72

2561

(ปรับปรุงใหม่)

2561

(ปรับปรุงใหม่)
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รายงานประจ�าปี 2562

 

 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2562 เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลงส�าหรับปี

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

Credit	Cost	(ร้อยละ)

 5,439

 

0.64

 4,483

 

0.53

 956

 

 0.11

 21.33

 20.75

	 ในปี	2562	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	5,439	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	956	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	21.33	เมื่อเทียบกับปีก่อน	และมี	Credit	Cost	อยู่ที่ร้อยละ	0.64	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.53

สินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สินทรัพย์รวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีจ�านวน	1,003,721	ล้านบาท	ลดลง	42,891	ล้านบาท	

หรือร้อยละ	4.10	จากสิ้นปี	2561	โดยมีรายละเอียดส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์	ดังนี้

	 •	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 มีจ�านวน	 147,537	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 49,969	 ล้านบาท	 หรือ 

ร้อยละ	51.21	ส่วนใหญ่มาจากการให้กู้ยืมแก่ธนาคารทหารไทย

	 •	 เงินลงทุนสุทธิ	 มีจ�านวน	 105,826	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	 55,252	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 34.30	 ส่วนใหญ่เป็น 

การบริหารอัตราผลตอบแทนอย่างเหมาะสมของธนาคารธนชาตและการลดลงของเงินลงทุนจากบริษัทย่อยที่ธนาคารธนชาตได้ขายออกไปแล้ว

	 •	 เงินให้สินเชื่อ	 มีจ�านวน	 713,978	 ล้านบาท	 ลดลงสิ้นปีก่อนจ�านวน	 39,520	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 5.24	 เป็นผลจากการขายหุ้น 

ของราชธานีลิสซิ่ง	ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลัก

งบแสดงฐานะการเงินรวม
31 ธันวาคม 

2562
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวาคม 

2561

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย

สินทรัพย์

เงินสด

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

เงินให้สินเชื่อ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ

	 ปรับโครงสร้างหนี้

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

 10,426

 147,537

 105,826

 713,978

 598

	 (20,046)

 2,071

 10,526

 19,423

 13,382

 1,003,721

 11,019

 97,568

 161,078

 753,498

 645

	 (23,652)

 2,815

 7,996

 19,790

 15,855

 1,046,612

	 (593)

 49,969

	 (55,252)

	 (39,520)

	 (47)

 3,606

	 (744)

 2,530

	 (367)

	 (2,473)

 (42,891)

	 (5.38)

 51.21

	 (34.30)

	 (5.24)

	 (7.29)

	 (15.25)

	 (26.43)

 31.64

	 (1.85)

	 (15.60)

 (4.10)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

2561

(ปรับปรุงใหม่)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

	 หนี้สินรวมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวน	840,461	ล้านบาท	ลดลง	61,945	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	6.86	จากสิ้นปี	2561	โดยมีรายการส�าคัญ	ดังนี้

	 •	 เงินรับฝาก	มีจ�านวน	734,352	ล้านบาท	ลดลง	17,808	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.37	จากสิ้นปีก่อน	 โดยส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก

ประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาและประเภทบัตรเงินฝาก	ส่งผลให้สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์	

(CASA)	ต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ	51.53	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	48.52

	 •	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 มีจ�านวน	 31,424	 ล้านบาท	 ลดลง	 11,655	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 27.05	 ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การออกหุ้นกู้	Private	Placement	และการไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่	2	

	 ส่วนของเจ้าของรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	มจี�านวน	163,260	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	19,054	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	13.21	จากสิน้ปี	2561 

โดยแบ่งเป็น

	 •	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต	จ�านวน	163,260	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 21,561	ล้านบาท	หรือร้อยละ	15.22	ส่วนใหญ่มาจาก 

การเพิ่มขึ้นของก�าไรจากการด�าเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยในปี	2562	จ�านวน	25,621	ล้านบาท	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน

และอาคาร	จ�านวน	2,406	ล้านบาท	ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	694	ล้านบาท	การลดลงของส่วนแบ่ง

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมสุทธิจ�านวน	534	ล้านบาท	และการจ่ายปันผลจ�านวน	6,783	ล้านบาท

	 •	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง	 2,507	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 100.00	 เกิดจากการขายหุ้นของบริษัทย่อยตามแผนการปรับ

โครงสร้างธุรกิจ

งบแสดงฐานะการเงินรวม
31 ธันวาคม 

2562
เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

31 ธันวาคม 

2561

เปลี่ยนแปลง

(หน่วย:	ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ประมาณการหนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

734,352

46,680

1,020

31,424

4,616

-

22,369

840,461

163,260

-

1,003,721

752,160

71,955

1,163

43,079

3,875

5,729

24,445

902,406

141,699

2,507

1,046,612

	 (17,808)

	 (25,275)

	 (143)

	 (11,655)

 741

	 (5,729)

	 (2,076)

 (61,945)

 21,561

	 (2,507)

 (42,891)

	 (2.37)

	 (35.13)

	 (12.30)

	 (27.05)

 19.12

	 (100.00)

	 (8.49)

 (6.86)

 15.22

	 (100.00)

 (4.10)
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รายงานประจ�าปี 2562

คุณภาพสินทรัพย์

 

	 การพิจารณาคุณภาพสินทรัพย์	พิจารณาจากสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม

 1. เงินให้สินเชื่อ

  1.1	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ	มีจ�านวน	714,575	ล้านบาท	 

ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	39,567	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.25	โดยเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อที่ลดลงร้อยละ	5.05	จากการขายหุ้นของราชธานีลิสซิ่ง	

ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มรถบรรทุกเป็นหลัก	 ในขณะที่สินเชื่อเคหะเติบโตขึ้นร้อยละ	 5.29	 ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมมีการปรับตัวลดลงร้อยละ	 9.31	 จากสิ้นปีก่อน	 โดยสัดส่วนเงินให้สินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และ 

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อยละ	75	ต่อ	25	นอกจากนี้	ธนาคารธนชาตมีการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพเพื่อรักษา

ความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย์	โดยในระหว่างปี	2562	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ในรูปแบบ

ต่าง	ๆ 	โดยการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช�าระหนี	้การโอนสนิทรพัย์และ/หรอืหุน้ทนุและ/หรอืเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช�าระหนี	้รวมกนัเป็นจ�านวน

ทัง้สิน้	1,187	ราย	ซึง่มียอดคงค้างตามบญัชก่ีอนการปรบัโครงสร้างหนีเ้ป็นจ�านวนประมาณ	2,978	ล้านบาท	ทัง้นี้	ณ	สิน้ปี	2562	ธนาคารธนชาต

มีลูกหนี้ที่ได้มีการท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วจ�านวน	5,494	ราย	และยอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างเป็นจ�านวน	8,698	ล้านบาท

 การกระจายตัวของสินเชื่อ

	 ณ	สิ้นปี	2562	สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	55.99	โดยรองลงมา	ได้แก่	สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	ร้อยละ	24.74	สินเชื่อที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	16.20	และอื่น	ๆ	ร้อยละ	3.07

โครงสร้างเงินให้สินเชื่อ

 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61  1Q62 2Q62 3Q62 4Q62

(ล้านบาท)

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

เช่าซื้อ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ SME อื่น ๆ

53.42% 56.75%54.06% 57.20%54.77% 57.95%55.88% 55.99%

14.50%

14.66%

14.54%

14.70%
14.58%

14.89%
14.58%

16.20%

16.68%

14.13%

16.08%

13.91%

15.35%

12.94%
14.37%

12.83%

11.41%

11.13%

11.43%

10.91%

11.51%

10.98%
11.48%

11.91%

3.99%

3.33%

3.90%

3.27%

3.79%
3.24%

3.69%

3.07%
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย:	ล้านบาท)

จดัชัน้ปกติ

จดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ

จดัชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน

จดัชัน้สงสยั

จดัชัน้สงสยัจะสญู

รวม

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส่วนทีต่ัง้เพิม่เตมิ

รวมค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด

สดัส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่

	 และดอกเบีย้ค้างรบั	(ร้อยละ)

662,728

32,278

4,864

5,194

9,510

714,574

656,396

27,759

4,602

3,171

9,724

701,652

4,021

2,721

1,715

1,895

3,026

13,378

6,668

20,046

2.81

4,127

2,438

1,617

1,155

3,562

12,899

8,218

21,117

3.01

  1.2	 เงินให้สินเชื่อจัดชั้นตามประกาศของ	ธปท.	ของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน

	 	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน	 (บริษัทบริหารสินทรัพย์)	 มีเงินให้สินเชื่อ 

และดอกเบี้ยค้างรับจัดชั้นตามเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนด	จ�านวน	714,574	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจ�านวน	12,922	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	 1.84	 โดยได้ท�าการส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 จ�านวน	 20,046	 ล้านบาท	 และมี 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับคิดเป็นร้อยละ	2.81

สรุปลูกหนี้จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.

  1.3	 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(Non-performing	Loans)

	 	 	 ภายใต้ภาวะตลาดและเศรษฐกิจที่ก�าลังชะลอตัว	 ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ	เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ของงบการเงินส่วนของธนาคารธนชาต	มีจ�านวน	19,567	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น	 3,661	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 23.02	 จากสิ้นปีก่อน	 ส่งผลให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวม	 

(NPL	Ratio)	ของธนาคารธนชาตอยู่ที่ร้อยละ	2.29	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ	2.02

 

	 	 	 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 (Coverage	Ratio)	 ของธนาคารธนชาต	ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2562	อยู่ที่ร้อยละ	103.21	ในขณะที่ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีส�ารองส่วนเกินตามเกณฑ์	ธปท.	จ�านวน	6,668	ล้านบาท	และ 

มีอัตราส่วนส�ารองต่อส�ารองพึงกันตามเกณฑ์	ธปท.	(Reserve	to	Required	Reserve)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	อยู่ที่ร้อยละ	149.29

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561

ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยธนาคารธนชาต

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(ล้านบาท)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมด*	(ล้านบาท)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPL-gross)	ต่อเงนิให้

	 สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพสทุธ	ิ(NPL-net)	ต่อเงนิให้

	 สนิเชือ่รวม	(ร้อยละ)

อตัราส่วนส�ารองต่อส�ารองพงึกนัตามเกณฑ์	ธปท.	(ร้อยละ)

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทัง้หมดต่อเงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	

	 (ร้อยละ)

19,567

20,195

2.29

1.28

149.29

103.21

15,905

19,837

2.02

1.24

165.07

124.72

19,567

20,195

2.29

1.28

149.29

103.21

19,329

23,812

2.30

1.22

154.90

123.20

หมายเหตุ	 *	รวมค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
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 2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 ในปี	2562	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมเีงนิลงทนุในหลกัทรพัย์รวมทัง้สิน้	105,826	ล้านบาท	โดยเงนิลงทนุส่วนใหญ่เป็นเงนิลงทนุ 

ในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจประมาณร้อยละ	 79.07	 รองลงมาคือ	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 10.44	 ของเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์ของธนาคารธนชาต	 หลังจากบวก	 (หัก)	 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว	 ลดลงจากปี	 2561	 ที่มีเงินลงทุนสุทธิ	

161,078	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์	ดังนี้

31 ธันวาคม 2562ประเภทของเงินลงทุน 31 ธันวาคม 2561ร้อยละ 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

 1,583

 82,093

 -

 416

 9,943

 682

 -

 9,047

 -

 -

 1,317

 -

 135

 105,216

 619

	 (9)

 

 105,826

 

 1.50

 77.57

 -

 0.39

 9.40

 0.65

 -

 8.55

 -

 -

 1.24

 -

 0.13

 99.43

 0.58

	 (0.01)

 100.00

 7.64

 62.09

 0.24

 0.43

 13.26

 0.14

 -

 10.79

 -

 0.67

 2.77

 -

 2.26

 100.29

	 (0.28)

	 (0.01)

 100.00

 12,300

 100,009

 381

 

 693

 21,361

 220

 -

 17,385

 -

 1,079

 4,464

 -

 3,640

 161,532

	 (446)

	 (8)

 

 161,078

ตารางแสดงการจ�าแนกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ�าแนกตามประเภทของตราสาร
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

สภาพคล่อง

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อยละ	 93.24	ปรับตัว 

ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี	 2561	 ที่ร้อยละ	 94.75	 เป็นผลจากการบริหารสภาพคล่องให้เหมาะสมต่อสภาวะตลาด	 โดยธนาคารธนชาตยังคง 

รักษาความแข็งแกร่งของสภาพคล่องด้วยการคงสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องและมีความเสี่ยงต�่าเป็นสัดส่วนที่สูง

	 ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการสินทรัพย์สภาพคล่อง	 โดยธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการตามนโยบายการด�ารง

สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	 (Liquidity	 Coverage	 Ratio	 -	 LCR)	 ปัจจุบันธนาคารธนชาต 

ยังคงรักษาระดับสภาพคล่องเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามเกณฑ์	Basel	III	โดยมีอัตราส่วน	ณ	วันที่	31ธันวาคม	2562	สูงกว่าร้อยละ	100	

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนดที่ร้อยละ	90

	 ณ	สิน้ปี	2562	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมเีงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมด�าเนนิงาน	จ�านวน	68,312	ล้านบาท	และได้มาในกระแสเงนิสด

จากกิจกรรมลงทุน	จ�านวน	64,684	ล้านบาท	ขณะที่กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน	จ�านวน	3,042	ล้านบาท	ท�าให้ธนาคารธนชาตและ

บรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดสทุธลิดลงจ�านวน	586	ล้านบาท	โดย	ณ	สิน้ปี	2562	ธนาคารธนชาตมเีงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเป็นจ�านวน	10,426	ล้านบาท	โดยมีรายการหลักที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 •	 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เพิ่มขึ้น	 

52,245	ล้านบาท	และการเพิม่ขึน้ของเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้	จ�านวน	27,254	ล้านบาท	หกักลบกนักบัก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง 

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	จ�านวน	20,385	ล้านบาท

	 •	 ส่วนกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุน	 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลงจ�านวน	 35,904	 ล้านบาท	

และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ลดลงจ�านวน	32,590	ล้านบาท

	 •	 ส�าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มาจากเงินสดรับจากการกู้ยืม	 จ�านวน	 34,628	 ล้านบาท	 หักกลบด้วยเงินสดจ่ายคืน 

เงินกู้ยืมจ�านวน	23,500	ล้านบาท	และการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	6,782	ล้านบาท

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 (68,312)	 (9,304)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 64,684	 13,192

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 3,042	 (4,322)

เงินสดลดลงสุทธิ	 (586)	 (434)

เงินสด	ณ	วันต้นปี	 11,012	 11,453

เงินสด	ณ	วันปลายปี	 10,426	 11,019

  ปี 2562รายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ปี 2561
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ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

	 ในปี	2562	ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินฝากและเงินกู้ยืม	จ�านวน	734,352	ล้านบาท	และ	31,424	

ล้านบาท	ตามล�าดบั	ในขณะทีแ่หล่งใช้ไปของเงนิทนุจะใช้ไปในเงนิให้สนิเชือ่	จ�านวน	713,977	ล้านบาท	และเงนิลงทนุก่อนค่าเผือ่การปรบัมลูค่า	

จ�านวน	105,216	ล้านบาท	โดยรายการของแหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทนุหลกั	ๆ 	ตามวนัทีค่รบก�าหนดของแต่ละรายการนบัจากวนัทีใ่นงบแสดง

ฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีดังนี้

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีก�าหนด รวม

แหล่งทีม่า

	 เงนิรบัฝาก	 378,427	 49.42	 341,221	 44.56	 14,704	 1.92	 -	 -	 734,352	 95.90

	 เงนิกูย้มื	 5	 -	 24,419	 3.19	 7,000	 0.91	 -	 -	 31,424	 4.10

รวมแหล่งทีม่า	 378,432	 49.42	 365,640	 47.75	 21,704	 2.83	 -	 -	 765,776	 100.00

แหล่งใช้ไป

	 เงนิให้สนิเชือ่	
(1)	

36,553 4.46 184,112 22.47 493,312 60.22 - - 713,977 87.16

	 เงนิลงทนุ	 5	 -	 54,552	 6.66	 49,207	 6.01	 1,452	 0.18	 105,216	 12.84

รวมแหล่งใช้ไป	 36,558	 4.46	 238,664	 29.13	 542,519	 66.23	 1,452	 0.18	 819,193	 100.00

ประเภท

หมายเหตุ 
(1)
	ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้เมื่อทวงถามรวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ที่หยุดรับรู้รายได้

	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนตามวันที่ที่ครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงิน	 นับจากวันที่ในงบแสดง 

ฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 แล้ว	 จะเห็นว่าจ�านวนเงินจากแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินรับฝากเมื่อทวงถาม	 

ร้อยละ	49.42	และเงินรับฝากที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า	1	ปี	ร้อยละ	44.56	ของแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมด	ในขณะที่แหล่งใช้ไปของ 

เงินทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลามากกว่า	 1	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 60.22	และเงินให้สินเชื่อที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า	 1	ปี 

ร้อยละ	 22.47	 ของแหล่งใช้ไปของเงินทุนทั้งหมด	 ตามล�าดับ	 อย่างไรก็ดี	 ความไม่สัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนดังกล่าว 

เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้โดยปกติในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั่วไป	 เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเงินฝากส่วนใหญ่

มกัจะมกีารต่ออายเุงนิฝากเมือ่ครบก�าหนด	อกีทัง้ธนาคารธนชาตได้ด�าเนนิตามนโยบายในการทีจ่ะจดัหาแหล่งเงนิทนุให้สมัพนัธ์กบัการใช้ไปของ 

เงินทุนให้ได้มากที่สุด	ผ่านเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบถึงผลกระทบ

ต่อแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 

การด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

	 ธนาคารธนชาตมเีงนิกองทนุรวมตามเกณฑ์	Basel	III	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	จ�านวน	133,048	ล้านบาท	แบ่งเป็นเงนิกองทนุชัน้ที	่1 

จ�านวน	119,532	ล้านบาท	และเงินกองทุนชั้นที่	2	จ�านวน	13,516	ล้านบาท	โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ	19.65	

เมื่อเทียบกับสิ้นปี	2561	ที่ร้อยละ	19.45	โดยเป็นส่วนของเงินกองทุนชั้นที่	1	ร้อยละ	17.66	และเงินกองทุนชั้นที่	2	ร้อยละ	15.42

	 อย่างไรกต็าม	อตัราส่วนเงนิกองทนุของธนาคารธนชาตยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ที	่ธปท.	ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุ

ต่อสินทรัพย์เสี่ยงคือ	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	11.00	โดยมีรายละเอียดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง	ดังนี้

31 ธันวาคม 

2562

31 ธันวาคม 

2561

(หน่วย:	ล้านบาท)

การรับอาวัลตั๋วเงิน

ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต

การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน

ภาระผูกพันอื่น

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน

	 อื่น	ๆ

รวม

93

166

931

2,348

21,717

58,467

83,722

303

283

759

2,402

22,341

61,018

87,106

	 (210)

	 (117)

 172

	 (54)

	 (624)

	 (2,551)

 (3,384)

	 (69.31)

	 (41.34)

 22.66

	 (2.25)

	 (2.79)

	 (4.18)

 (3.88)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินกองทุนชั้นที่	1	 119,532	 17.66	 104,481	 15.42

เงินกองทุนทั้งหมด	 133,048	 19.65	 131,859	 19.45

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพัน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทัง้สิน้	83,722	ล้านบาท	ลดลง	3,384	ล้านบาท	หรอืร้อยละ	3.88 

จากจ�านวน	87,106	ล้านบาท	ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2561	ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของภาระผูกพันอื่น	ๆ 	ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง
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รายงานประจ�าปี 2562

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 มลูค่าการซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัผ่าน	บล.	ธนชาต	ส�าหรบัปี	2562	

เท่ากับ	 2,664	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 

ต่อวันเท่ากับ	 3,152	 ล้านบาท	 ส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	2.90	

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	2562	มีจ�านวน	1,674	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น 

1,081	ล้านบาท	หรือร้อยละ	182.29	โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น	1,196	

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 63.62	 จากก�าไรจากการขายเงินลงทุน 

ตามแผนการปรบัโครงสร้างการถอืหุน้ของกลุม่ธนชาต	ในขณะทีร่ายได้ 

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ	 20.51	 สอดคล้องกับ

ภาวะการซื้อขายของ	ตลท.	และส่วนแบ่งการตลาดของ	บล.	ธนชาต	 

ในช่วงเวลาดังกล่าว	 รวมทั้งดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

ลดลงตามปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย 

ที่ลดลง	ส�าหรับค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ	13.99

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บล.	ธนชาต	มีอัตราการด�ารง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับร้อยละ	 94.76	 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

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

และทรัพย์สินที่ต้องวางเป็นประกัน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต

2562 2562
(1)

2561 2561

ก�าไรสุทธิ
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

หมายเหตุ 
(1)
	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ได้รวมผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	จนถึงวันที่ 

	 	 จ�าหน่ายเงินลงทุน

 
(2)
	 ธนาคารธนชาตถือหุ้นใน	บลจ.	ธนชาต	เหลือร้อยละ	49.90	ธนาคารธนชาตจึงบันทึกเงินลงทุนใน	บลจ.	ธนชาต	เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 32,317	 14,703

	 งบการเงินรวม	 	 	 	

	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 -	 100.00	 1,648	 593

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	
(2)
 - 75.00 567 655

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 -	 100.00	 1,413	 1,042

	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 -	 100.00	 48	 237

	 บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	 -	 65.18	 1,679	 1,641

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

	 ในปี	 2562	 ธนชาตประกันภัย	 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม	

8,368	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	380	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.75	จากปีก่อน	 

เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในช่องทางผ่านสาขาธนาคาร 

ธนชาต	 (Bancassurance)	 Dealer	 และ	 External	 Broker	 โดย 

แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์จ�านวน	 7,048	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 

329	ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.89	จากปีก่อน	

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงาน	 ธนชาตประกันภัยมีก�าไรสุทธิ

ส�าหรับปี	2562	จ�านวน	1,449	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	407	ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	 39.05	 จากปีก่อน	 สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากการขาย

เงินลงทุนตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธนชาต	 

และเป็นผลจากการปรับนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ป้ายแดง	

โดยใช้กลยุทธ์การคัดเลือกรับประกันภัยในประเภทรถยนต์ที่ก่อให้

เกิดผลก�าไรเท่านั้น

(หน่วย:	ล้านบาท)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

	 บบส.	 ทีเอส	 ได้ด�าเนินการบริหารหนี้ตามนโยบายและแผน

ธุรกิจของกลุ่มธนชาตอย่างต่อเนื่อง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

บบส.	 ทีเอส	 มีสินทรัพย์รวม	 จ�านวน	 2,398	 ล้านบาท	 ลดลง	 100	 

ล้านบาท	หรือร้อยละ	4.00	จากสิ้นปีก่อน

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี	2562	บบส.	ทเีอส	มผีลก�าไรสทุธิ 

จ�านวน	134	ล้านบาท	ลดลง	103	ล้านบาท	จากปีก่อน	สาเหตุหลัก

เกิดจาก	 บบส.	 ทีเอส	 มีการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย 

เพิ่มขึ้น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ราชธานีลิสซิ่ง	ยังคงมีโครงสร้าง

ทางการเงินที่แข็งแกร่ง	โดยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน	50,704	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น	 3,173	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 6.68	 จากสิ้นปีก่อน	 สินเชื่อ

เช่าซื้อและสินเชื่อสัญญาเช่าการเงินมีจ�านวน	 49,709	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้น	 3,297	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.10	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก 

การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อในกลุ่มรถบรรทุก	 สินเชื่อเช่าซื้อคิดเป็น 

สัดส่วนร้อยละ	 98.04	 ของสินทรัพย์รวม	 ในขณะที่หนี้สินรวม	 และ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจ�านวน	 43,147	 ล้านบาท	 และ	 7,557	

ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ก�าไรสุทธิส�าหรับปี		2562	มีจ�านวน	1,850	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน	จ�านวน	209	ล้านบาท	หรือร้อยละ	12.74	โดยรายได้รวม

มีจ�านวน	4,086	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	259	ล้านบาท	หรือร้อยละ	6.77	

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจ�านวน	1,011	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	142	

ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 16.34	 	 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดหาแหล่ง

เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อ	ทั้งนี้	ราชธานีลิสซิ่งมี 

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน	 194	 ล้านบาท	 ลดลง	 

209	ล้านบาท	หรือร้อยละ	51.86	 เนื่องจากการติดตามดูแลสินเชื่อ 

อย่างใกล้ชิดและเข้มงวดส่งผลให้คุณภาพของลูกหนี้ดีขึ้น	 และ 

ราชธานีลิสซิ่งมีการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั่วไปจ�านวน	 

90	 ล้านบาท	 เพื่อให้การตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญใกล้เคียงกับ 

การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางมาตรฐานการบัญชี	TFRS9

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

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มีสินทรัพย์รวม

จ�านวน	8,329	ล้านบาท	ลดลงจากสิน้ปี	2561	จ�านวน	1,452	ล้านบาท 

หรือร้อยละ	14.85

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	ขาดทนุสทุธสิ�าหรบัปี	2562	จ�านวน	231	ล้านบาท 

ในขณะที่ปี	2561	ขาดทุนสุทธิจ�านวน	63	ล้านบาท	โดยปัจจัยส�าคัญ 

ที่มีผลต่อการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 

เพิ่มขึ้นจ�านวน	 80	 ล้านบาท	 และรายได้จากการลงทุนรวมเพิ่มขึ้น

จ�านวน	158	ล้านบาท	ซึ่งเป็นผลจากก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2561	 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ�านวน	365	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกดิจากผลประโยชน์ 

จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและสินไหมทดแทนสุทธิเพิ่มขึ้น	 

45	 ล้านบาท	 ในขณะที่ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย 

ระยะยาวเพิ่มขึ้น	 335	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นผลกระทบของอัตรา

ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย	 (Zero	 Coupon	

Yield)	 ที่ใช้ค�านวณเงินส�ารองประกันชีวิตแบบ	 GPV	 ที่ปรับลดลง 

จากสิ้นปี	2561	

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด  

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บบส.	เอ็นเอฟเอส	มีสินทรัพย์

รวม	จ�านวน	886	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปีก่อน	149	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	14.40

	 บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 มีก�าไรสุทธิ	 ส�าหรับปี	 2562	 จ�านวน	

135	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	121	ล้านบาท	โดยมีรายได้ 

จากการด�าเนินงานจ�านวน	161	ล้านบาท	ส่วนใหญ่เกิดจากก�าไรสุทธิ

จากเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์จ�านวน	137	ล้านบาท	ในขณะทีม่ค่ีาใช้จ่าย

จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	จ�านวน	28	ล้านบาท			

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด  

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		บบส.	แม๊กซ์	มีสินทรัพย์รวม 

จ�านวน	 692	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปีก่อน	 322	 ล้านบาท	 หรือ 

ร้อยละ	31.76

	 บบส.	แม๊กซ์	มกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2562	จ�านวน	224	ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	 23	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 11.44	 โดยมี 

รายได้จากการด�าเนินงานจ�านวน	 316	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เกิดจาก

ก�าไรจากการรับช�าระหนี้/รับโอนสินทรัพย์ช�าระหนี้	 จ�านวน	 236	 

ล้านบาท	ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายจ�านวน	105	ล้านบาท	ในขณะ 

ที่มีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น	 ๆ	 จ�านวน	 31	 ล้านบาท	 และ 

ภาษีเงินได้จ�านวน	63	ล้านบาท	
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รายงานประจ�าปี 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

 ก่อนวนัที	่3	ธนัวาคม	2562	บรษิทัฯ	เป็นบรษิทัแม่ของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนชาต	ซึง่บรษิทัในกลุม่ธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบ

ธุรกิจออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	1)	ธุรกิจทางการเงิน	ซึ่งประกอบด้วย	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	ธุรกิจหลักทรัพย์	ธุรกิจประกัน	 

ธุรกิจให้เช่าซื้อ	 และธุรกิจลีสซิ่ง	 และ	 2)	 ธุรกิจสนับสนุน	 ซึ่งประกอบด้วย	 ธุรกิจโบรกเกอร์	 ธุรกิจบริการ	 และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม	 

โดยมธีนาคารธนชาตเป็นธรุกจิหลกั	จงึถอืได้ว่าเป็นกลุม่ทีป่ระกอบธรุกจิทางการเงนิครบวงจร	โดยแยกธรุกจิและการด�าเนนิงานอย่างชดัเจน	และ

ด�าเนินธุรกิจอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการ 

ของธนาคารธนชาตเป็นหลัก	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

หลกัทรพัย์อนัเป็นตราสารแห่งหนี้	การให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์	และการเป็นผูค้้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าในธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทองค�า

 3.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	แบบ	ก	(Full	License)	และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ได้แก่	

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน	กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	การเป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน	การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส�าคัญ

แสดงสิทธิอนุพันธ์	และการให้บริการออกแบบการลงทุน	และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	แบบ	ส-1	(Full	Service)	โดยประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ได้แก่	การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อตนเอง	การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

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

กับธนาคารออมสิน	 (ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	25)	ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม	ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	และ

ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน	ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ให้บริการค�าแนะน�าได้อย่างครบวงจร	ต่อมาเมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2562	ธนาคารธนชาตได้ขายหุ้น 

ใน	บลจ.	 ธนชาต	 ให้แก่	พรูเด็นเชียล	คอร์ปอเรชั่น	 โฮลดิ้งส์	 ลิมิเต็ด	 (Prudential	Corporation	Holdings	 Limited)	คิดเป็นร้อยละ	 25.1	 

จากสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดทีร้่อยละ	75	และธนาคารออมสนิตกลงทีจ่ะขายหุน้ทัง้หมดร้อยละ	25	ใน	บลจ.	ธนชาต	ให้แก่	พรเูดน็เชยีล	คอร์ปอเรชัน่	 

โฮลดิ้งส์	ลิมิเต็ด	ปัจจุบัน	บลจ.	ธนชาต	มีผู้ถือหุ้นอันประกอบไปด้วย	พรูเด็นเชียล	คอร์ปอเรชั่น	โฮลดิ้งส์	ลิมิเต็ด	ถือหุ้นในอัตราร้อยละ	50.0999	

กบัธนาคารธนชาตถอืหุน้ในอตัราร้อยละ	49.9	และพรเูดน็เชยีล	โฮลดิง้ส์	ลมิเิตด็	(Prudential	Holdings	Limited)	ถอืหุน้ในอตัราร้อยละ	0.0001

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

ได้แก่	การประกันอัคคีภัย	การประกันภัยรถยนต์	การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

	 6.	 บรษิทั	เอม็	บ	ีเค	ไลฟ์	ประกนัชวีติ	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิประกนัชวีติ	โดยให้บรกิารรบัประกนัชวีติรายบคุคล	รบัประกนัชวีติกลุม่ 

ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน	ตลอดจนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และองค์กรทั่วไป	 โดยผ่านช่องทาง 

การขายของบริษัท	 ประกอบด้วย	 ช่องทางการขายตรงผ่านพนักงานของบริษัท	 ช่องทางการขายผ่านนายหน้าประกันภัย	 (Broker)	 ทั้งที่เป็น

นติบิคุคลและบคุคลธรรมดา	ได้แก่	ทเีอม็	โบรคเกอร์	และนายหน้ารายอืน่	ๆ 	ในอตุสาหกรรม	ช่องทางการขายผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์	และช่องทาง 

การขายอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาตหรือบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารธนชาต
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 7.	 บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจ 

การให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ	 และสินเชื่อสัญญาเช่าการเงิน 

ในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า	 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	 และ

มุ่งเน้นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	ได้แก่	รถกระบะ	รถแท็กซี่	รถหัวลาก	

และรถบรรทุกขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 รวมถึงประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

กบัธรุกจิให้เช่าซือ้และให้เช่าทรพัย์สนิแบบลสีซิง่ทีเ่ป็นธรุกจิหลกัของ

ราชธานีลิสซิ่ง

 8.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	ประกอบ

ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ

ของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร	

 9.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 แม๊กซ์	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ

บรหิารสนิทรพัย์	โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของ

สถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

	 10.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	 เอส	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์	 โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	ทัง้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้และ

ทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร

	 11.	 บริษัท	 ธนชาต	 เอสพีวี	 1	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจการ

ลงทุน	 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าซื้อหุ้นราชธานีลิสซิ่งจากธนาคารธนชาต	

ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

	 12.	 บริษัท	 ธนชาต	 เอสพีวี	 2	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจการ

ลงทนุ	โดยจดัตัง้ขึน้เพือ่เข้าซือ้หุน้บรษิทั	ซคีอน	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	

(มหาชน)	บรษิทั	อายโินะโมะโต๊ะ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ธนชาตกรุป๊ลสีซิง่ 

ธนชาตเทรนนิ่ง	 รักษาความปลอดภัย	 สคิบ	 เซอร์วิส	 และธนชาต

แมเนจเม้นท์จากธนาคารธนชาต	ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได้แก่

 1.	 บริษัท	ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด 

ให้บริการพนักงานในส่วนพนักงานบริการ

 2.	 บรษิทั	ธนชาต	เทรนนิง่	แอนด์	ดเีวลลอปเมนท์	จ�ากดั	

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท	 เมื่อวันที่	 27	 ธันวาคม	2562	และปัจจุบัน 

อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

 3.	 บริษัท	 ธนชาต	 โบรกเกอร์	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ

เป็นนายหน้าและที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัย	 และประกันชีวิต	 

โดยด�าเนินธุรกิจให้ค�าแนะน�า	 และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ทรพัย์สนิ	ประกนัภยัด้านการเงนิ	ประกนัภยัด้านความรบัผดิ	และอืน่	ๆ  

รวมถึงการประกันชีวิตให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและ

บุคคลทั่วไป	 อีกทั้งให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ 

การจัดการสินไหม	รวมทั้งให้บริการต่อภาษีรถยนต์ประจ�าปี

 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	 ประกอบธุรกิจเป็น

นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	 โดยแนะน�าหรือ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้าของ

กลุ่มเอ็มบีเค	กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธนชาต	กลุ่มพันธมิตรทาง

ธุรกจิของบรษิัทผู้ถอืหุ้น	โดยไม่รวมถึงธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

ซึง่อยูภ่ายใต้ธนาคารธนชาต	และการจดัฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่บคุลากร 

ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 บริษัทในกลุ่มเอ็มบีเค	 

คู่ค้า	 พนักงานของบริษัทคู่ค้า	 และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นนายหน้า

ประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัย

 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

การเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 

2562

	 เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการ	1)	ซื้อหุ้น 

ที่ปรับโครงสร้างธุรกิจจากธนาคารธนชาต	 2)	 ขายหุ้นสามัญของ

ธนาคารธนชาตที่บริษัทฯ	ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย	และ	

3)	ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของธนาคารทหารไทยตามแผนการรวมกจิการ

ระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย	 ท�าให้บริษัทฯ	 ไม่ได้มี 

สถานะเป็นบรษิทัแม่ของธนาคารธนชาตและกลุม่ธรุกจิการเงนิธนชาต 

อีกต่อไป	

	 ทัง้นี	้ตัง้แต่วนัที	่3	ธนัวาคม	2562	เป็นต้นไป	บรษิทัฯ	เป็นหนึง่ 

ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ	 20.12	 

โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีก	 2	 ราย	 คือ	 ING	 และกระทรวงการคลัง	 

ที่ถือหุ้นธนาคารทหารไทยร้อยละ	 23.03	 และ	 21.73	 ตามล�าดับ	 

โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ทัง้	3	ราย	ได้ส่งตวัแทนร่วมเป็นกรรมการในธนาคาร

ทหารไทย	 เพื่อร่วมกันก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

ทหารไทยต่อไป	 โดยบริษัทฯ	 จะมีรายได้หลักมาจากเงินลงทุนใน

ธนาคารทหารไทย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังคงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน	

ตลท.	อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน	(Financials)	และหมวดธุรกิจธนาคาร	

(Banking)	ตามเดิม	โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน

บรษิทัอืน่	(Holding	Company)	ซึง่มขีนาดของบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิ

หลักและขนาดของบริษัทย่อยอื่น	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ของประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	รวมทัง้ข้อบงัคบัของ	ตลท.	

ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	โดยมีบริษัทในกลุ่มธนชาต	ดังนี้
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กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์	แบบ	ก	(Full	License)	และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	ได้แก่	

การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์	การจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์	การเป็น 

ที่ปรึกษาทางการลงทุน	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 การเป็น 

ที่ปรึกษาทางการเงิน	การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

หน่วยลงทุน	 การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	 การเป็นผู้ออกและ 

เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	 และการให้บริการออกแบบ

การลงทุน	 และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 แบบ	 ส-1	

(Full	 Service)	 โดยประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจ 

ทีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 	ได้แก่	การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง	 การเป็นผู้ค้าสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า	และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

กลุ่มธุรกิจประกัน

 1.	 บรษิทั	ธนชาตประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	ประกอบธรุกจิ 

ให้บริการประกันภัย	 โดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกันวินาศภัย	

ได้แก่	 การประกันอัคคีภัย	 การประกันภัยรถยนต์	 การประกันภัย 

ทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

 2.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 

ประกอบธุรกิจประกันชีวิต	 โดยให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล	 

รับประกันชีวิตกลุ่ม	 ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน	 ตลอดจน

ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ	 ส�าหรับบุคคล	 ลูกค้าสถาบัน	 และ

องค์กรทั่วไป	 โดยผ่านช่องทางการขายของบริษัท	 ประกอบด้วย	 

ช่องทางการขายตรงผ่านพนักงานของบริษัท	 ช่องทางการขายผ่าน

นายหน้าประกันภัย	(Broker)		ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา	

ได้แก่	 ทีเอ็ม	 โบรคเกอร์	 และนายหน้ารายอื่น	 ๆ	 ในอุตสาหกรรม	 

ช่องทางการขายผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์	และช่องทางการขายอืน่	ๆ 	ที่

ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาตหรอืบรษิทัย่อยซึง่อยูภ่ายใต้ 

ธนาคารธนชาต

 3.	 บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจในการ

เป็นนายหน้าประกนัวนิาศภยัและนายหน้าประกนัชวีติ	โดยแนะน�าหรอื

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตให้กับลูกค้าของ

กลุ่มเอ็มบีเค	กลุ่มลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธนชาต	กลุ่มพันธมิตรทาง

ธรุกจิของบรษิทัผูถ้อืหุน้	โดยไม่รวมถงึธนาคารธนชาตและบรษิทัย่อย 

ซึ่งอยู ่ภายใต้ธนาคารธนชาต	 และการจัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่

บคุลากรของบรษิทัในกลุม่ธนชาต	บรษิทัในกลุม่เอม็บเีค	คูค้่า	พนกังาน

ของบริษัทคู่ค้า	 และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นนายหน้าประกันภัยหรือ

ตัวแทนประกันภัย

 4.	 บริษัท	 เอ็ม	 ที	 เซอร์วิส	 2016	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ 

ให้บริการงานด้าน	Back	Office	และ	Business	Support	แก่บริษัท

ในกลุ่มธนชาต

กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์

 1.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด	ประกอบ

ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ

ของสถาบันการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

 2.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 แม๊กซ์	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ

บรหิารสนิทรพัย์	โดยการรบัซือ้หรอืรบัโอนสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของ

สถาบันการเงินอื่นมาบริหาร

 3.	 บริษัทบริหารสินทรัพย	์ ที	 เอส	 จ�ากัด	 ประกอบธุรกิจ

บริหารสินทรัพย์	 โดยรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคาร

นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต	ทัง้สนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้และ

ทรัพย์สินรอการขายมาบริหาร

กลุ่มธุรกิจลงทุน	แบ่งเป็นการลงทนุในธรุกจิลสีซิง่และธรุกจิอืน่	ดงันี้

ธุรกิจลีสซิ่ง

 1.	 บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจ 

การให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ	 และสินเชื่อสัญญาเช่าการเงิน 

ในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า	 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	 และ

มุ่งเน้นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	ได้แก่	รถกระบะ	รถแท็กซี่	รถหัวลาก	

และรถบรรทกุขนาดใหญ่	เป็นต้น	รวมถงึประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 

ธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่งที่เป็นธุรกิจหลักของ 

ราชธานีลิสซิ่ง	โดยถือผ่านเอสพีวี	1

 2.	 บริษัท	 อาร์ทีเอ็น	 อินชัวร์รันส์	 โบรกเกอร์	 จ�ากัด 

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต	 

รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันวินาศภัยและ

ประกันชีวิตตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดยปัจจุบันจะให้บริการแก่ลูกค้า

ของราชธานีลิสซิ่งเป็นหลัก

ธุรกิจอื่น

	 ธุรกิจอื่น	 ได้แก่	 1)	 บริษัท	 ธนชาตกรุ๊ป	 ลีสซิ่ง	 จ�ากัด	 

2)	 บริษัท	 ธนชาต	 เทรนนิ่ง	 แอนด์	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	 

3)	บรษิทั	รกัษาความปลอดภยั	สคบิ	เซอร์วสิ	จ�ากดั และ	4)	บรษิทั	

ธนชาต	แมเนจเม้นท์	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	ที่ถือผ่านเอสพีวี	 2	 

ซึ่งเป็นบริษัทที่รับโอนมาจากธนาคารธนชาต	 เป็นกลุ่มบริษัทที่จะไม่มี

การประกอบกิจการใหม่	 โดยจะด�าเนินการเลิกบริษัทและช�าระบัญชี

ในที่สุด
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

50.96% 50.96% 83.44%

20.12%

51.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.98%

99.99% 55.49%

0.03%

51.00%

51.00%

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จ�ากัดบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
ธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด

บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จ�ากัด
บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ 

โบรกเกอร์ จ�ากัด

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ 

ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด

ธุรกิจสนับสนุนประกัน บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จ�ากัด

บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ�ากัด บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จ�ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

สคิบ เซอร์วิส จ�ากัด

ธุรกิจอื่น

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจลงทุน

Scotia Netherlands 

Holding B.V.

บริษัท เอ็ม บี เค จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

49.00% 49.00%

49.00%

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

หมายเหตุ	 1)		บริษัทฯ	มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่

	 2)		บริษัท	ธนชาตกรุ๊ป	ลีสซ่ิง	จ�ากัด	และบริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

16.56%
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รายงานประจ�าปี 2562

ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส�าคัญ

	 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)”

การด�าเนินการตามนโยบายสถาบันการเงิน 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	 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทเงินทุนเป็น

บริษัทโฮลดิ้ง	 (Holding	Company)	พร้อมทั้งได้จดทะเบียนเปลี่ยน

ชื่อเป็น	“บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)”

การจัดตั้งกลุ ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ตามเกณฑ์การก�ากับ 

แบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)

	 จากทีส่ถาบนัการเงนิมลีกัษณะการด�าเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย	

ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ ่มธุรกิจทางการเงินมากขึ้น	 เพื่อเพิ่ม 

ความยดืหยุน่และตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ธปท.	ได้ประกาศ

หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม	 (Consolidated	 Supervision)	 

เพื่อเป็นการพัฒนาการก�ากับดูแลสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการด�าเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ยื่นค�าขอ

จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 โดย	 ธปท.	 ได้อนุญาตการจัดตั้งกลุ่ม

ธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม	 เมื่อวันที่	

21	ธันวาคม	2549	มีบริษัทฯ	เป็นบริษัทแม่ของบริษัทในกลุ่มธนชาต

ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินและเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม	 ซึ่งต่อมา 

ในปี	2550	กลุม่ธนชาตได้ประกาศแผนปรบัโครงสร้างการถอืหุน้บรษิทั

ในกลุ่ม	 โดยให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

ทางการเงินในกลุ่มธนชาตแทนบริษัทฯ

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียเข ้าร ่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 

กลุ่มธนชาต

	 สโกเทียแบงก์ได้เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตและการ

แข่งขันของธนาคารธนชาต	 และบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน

กบัทมีบรหิารมอือาชพีของกลุม่ธนชาต	จงึได้จดัท�าข้อตกลงกบับรษิทัฯ	

เพือ่เข้าเป็นผูถ้อืหุน้ด�าเนนิธรุกจิในธนาคารธนชาตภายใต้ความเหน็ชอบ

จาก	ธปท.	โดยในปี	2550	สโกเทยีแบงก์ได้เข้าเป็นผูถ้อืหุน้ในธนาคาร

ธนชาตคดิเป็นร้อยละ	24.98	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	

และต่อมาในปี	 2552	 ได้ซื้อหุ้นธนาคารธนชาตจากบริษัทฯ	 เพิ่มเติม	

จนเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารธนชาต	คิดเป็นร้อยละ	49.00	ของจ�านวน

หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 และบริษัทฯ	 ถือหุ้นในธนาคารธนชาต	 

ณ	 ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ	 50.92	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด	 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสโกเทียแบงก์ได้มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนการด�าเนินกิจการและการส่งผู้แทนที่มีประสบการณ์ในด้าน

ต่าง	ๆ 	มาร่วมเป็นผูบ้รหิารในธนาคารธนชาต	เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพ

ในการด�าเนนิธรุกจิและการแข่งขนัให้กบัธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก	

โดยต่อมาสโกเทียแบงก์ได้เปลี่ยนให้	Scotia	Netherlands	Holding	

B.V.	 (บริษัทในกลุ่มของสโกเทียแบงก์)	 เป็นผู้ถือหุ้นธนาคารธนชาต

แทน	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2554

การเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมด

ของธนาคารนครหลวงไทยมายังธนาคารธนชาต

	 ด้วยกลุม่ธนชาต	ได้เลง็เหน็ความลงตวัของการรวมกจิการกบั

ธนาคารนครหลวงไทย	 ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล	 ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 ช่องทางจ�าหน่ายและการบริการ	 และการผสมผสาน 

ที่ลงตัวของสินทรัพย์	ในต้นปี	2553	ธนาคารธนชาตจึงได้เข้าประมูล

ซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน	 (“กองทุนฟื้นฟูฯ”)	 ในจ�านวนที่กองทุนฟื้นฟูฯ 

ถอือยูท่ัง้หมดคดิเป็นร้อยละ	47.58	และเป็นผูช้นะการประมลูดงักล่าว 

โดยธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจาก	 ธปท.	 ในการถือหุ้นธนาคาร

นครหลวงไทยในหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	(ร้อยละ	100)	ซึง่ต่อมา 

ธนาคารธนชาตได้ท�าการซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุน

ฟื้นฟูฯ	 พร้อมท�าการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย

จากผู้ถือหุ้นรายอื่น	 จนท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นธนาคาร

นครหลวงไทยคิดเป็นร้อยละ	99.95	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด	และ	ตลท.	ได้ประกาศให้หุ้นธนาคารนครหลวงไทยออกจาก

การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน	ตลท.	โดยสมัครใจ	ตั้งแต่วันที่	13	

ธันวาคม	2553
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย	 ได้ร่วมกัน

เสนอโครงการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยให้แก่

ธนาคารธนชาต	ซึง่	ธปท.	ได้ประกาศให้ความเหน็ชอบโครงการดงักล่าว 

ในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	2554	อนัเป็นการด�าเนนิการ 

ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่	 2	 ที่	 ธปท.	 ประกาศ	

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของระบบสถาบันการเงิน	 หลังจากนั้นธนาคารนครหลวงไทย

ได้ท�าการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคารธนชาต	 พร้อมหยุดการ

ประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	โดยในช่วงปลาย

เดือนพฤศจิกายน	 2554	 ธนาคารธนชาตได้เปิดรับซื้อหุ้นธนาคาร

นครหลวงไทยจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกราย	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ธนาคารนครหลวงไทยที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้นได้ก่อนที่

จะท�าการเลกิบรษิทั	โดยมผีูถ้อืหุน้จ�านวนหนึง่ได้เสนอขายหุน้ธนาคาร

นครหลวงไทยให้กบัธนาคารธนชาต	ท�าให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถ้อืหุน้ 

ธนาคารนครหลวงไทย	 รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	 99.98	 ของหุ้น 

ที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	 หลังจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยได้มีมติ

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

เมือ่เดอืนธนัวาคม	2554	และได้ท�าการจดทะเบยีนเสรจ็การช�าระบญัชี	

เมื่อวันที่	20	เมษายน	2558

การขายหุ ้นธนาคารธนชาตและการเข้าซื้อหุ ้นธนาคารทหารไทย  

เพื่อรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย

	 ด้วยบรษิทัฯ	สโกเทยีแบงก์และธนาคารทหารไทย	ได้ด�าเนนิการ 

โดยสมัครใจในอันที่จะรวมกิจการของธนาคารธนชาตและธนาคาร

ทหารไทยเข้าด้วยกันตามนโยบายที่รัฐให้การสนับสนุน	 โดยการ

รวมกิจการของธนาคารทั้งสองแห่งจะท�าให้เกิดธนาคารพาณิชย์ที่มี 

ขนาดใหญ่ขึ้น	 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจทางการเงิน	

ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ	 สร้างประสิทธิภาพในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น	 และสามารถสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคง

และเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงิน	รวมทั้งเป็นการเพิ่มความ

เชือ่มัน่ของภาคประชาชนทีม่ต่ีอระบบสถาบนัการเงนิไทย	โดยธนาคาร

ที่จะเกิดจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคาร

ทหารไทย	 (Merged	 Bank)	 จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่	 คือ	 ING	 กระทรวง

การคลัง	และบริษัทฯ

	 โดยมีการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการรวมกิจการ	แบ่งออกเป็น	

2	ช่วง	ดังนี้

 

 1. การด�าเนินการก่อนการรวมกิจการ

	 	 ด�าเนนิการปรบัโครงสร้างธรุกจิของบรษิทัฯ	และธนาคาร

ธนชาต	 โดยธนาคารธนชาตได้เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน

บริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต

ทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น	 และธนาคารทหารไทยจะท�าการเสนอ

ซื้อหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตจากผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต 

ทุกราย	 และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตทุกราย	 โดยได้ด�าเนินการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่	 3	

ธันวาคม	2562	เป็นผลให้บริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

ทหารไทยในสดัส่วนร้อยละ	20.12	และถอืหุน้ในบรษิทัย่อยบางบรษิทั

ที่รับโอนมาจากธนาคารธนชาต

 2. การรวมกิจการ

	 	 ธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาตจะพิจารณาร่วมกัน 

เพื่อด�าเนินการรวมกิจการทั้งสองธนาคารเป็นธนาคารแห่งเดียว	 

โดยท�าการโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมด	 (Entire	 Business	 

Transter:	 EBT)	ของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคารทหารไทย	ซึ่งจะ

มีการเปลี่ยนชื่อธนาคารทหารไทยต่อไป	 โดยจะด�าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในปี	 2564	 ซึ่งธนาคารธนชาตจะหยุดประกอบกิจการ	 คืนใบ

อนญุาตประกอบการธนาคารพาณชิย์	เลกิบรษิทัและช�าระบญัชต่ีอไป

เหตุการณ์ส�าคัญในปี	2562  

•	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2562	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี	2562	มมีตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ 

ของบริษัทฯ	 ในอัตราหุ้นละ	 1.60	 บาท	 คิดเป็นเงิน

จ�านวน	 1,833	 ล้านบาท	 ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	

17	 พฤษภาคม	 2562	 ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม	 2561	 ในอัตราหุ้นละ	

1.00	บาท	หรือจ�านวน	1,165	ล้านบาท	รวมเป็นจ�านวน

เงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี	 2561	 ทั้งสิ้น

หุน้ละ	2.60	บาท	คดิเป็นจ�านวนเงนิรวม	2,998	ล้านบาท

•	 เมื่อวันที่	19	กันยายน	2562	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มี

มตอินมุตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวด	6	เดอืนแรก

ของปี	2562	ในอัตราหุ้นละ	1.20	บาท	แก่ผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯ	 โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ระหว่างกาลในวันที่	 4	 ตุลาคม	 2562	 และมีการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่	18	ตุลาคม	2562

•	 เมือ่วนัที	่23	กนัยายน	2562	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารประชมุ

วสิามญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2562	ขึน้เพือ่ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

รับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ	 และ

ธนาคารธนชาต	และแผนการรวมกจิการระหว่างธนาคาร

ธนชาตและธนาคารทหารไทย	 พร้อมทั้งขออนุมัติการ

ด�าเนินการที่ส�าคัญในการปรับโครงสร้างธุรกิจและการ

รวมกิจการ	 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้น 

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 โดยมี 
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รายงานประจ�าปี 2562

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้ง	 ตลท.	 ของบริษัทฯ	 

ที่	ธช.สลอ.	128/2562	เรื่อง	แจ้งมติการประชุมวิสามัญ 

ผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2562	บรษิทั	ทนุธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	

ซึ่งต่อมาในระหว่างวันที่	 3-4	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ	 

ได้ท�ารายการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1)	 ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน่ทีธ่นาคาร

ธนชาตเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการ

เงินธนชาต	 (ส่วนที่ธนาคารธนชาตเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น 

รายย่อย	 บริษัทฯ	 รับซื้อไว้เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ ้น 

รายย่อยของธนาคารธนชาตตามแผนงาน)

	 2)	 ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาตให้แก่ธนาคาร

ทหารไทย

	 3)	 ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย

	 4)	 ซือ้หุน้สามญัของบรษิทัย่อยและบรษิทัอืน่บางบรษิทั

จาก	Scotia	Netherlands	Holding	B.V.	ภายหลังการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต	

 

	 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้ง	 ตลท.	 ของ 

บริษัทฯ	ที่	ธช.สลอ.	167/2562	เรื่อง	แจ้งราคาซื้อขาย

เบื้องต้นส�าหรับการซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทย่อยและ

บริษัทอื่นที่ธนาคารธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เสนอขาย 

ให้แก่ผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้	ราคาซือ้ขายเบือ้งต้น 

ส�าหรับการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 ราคาซื้อขายส�าหรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และราคาซือ้ขาย 

เบื้องต้นส�าหรับการซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทย่อยและ

บรษิทัอืน่บางบรษิทัภายหลงัการปรบัโครงสร้างธรุกจิของ

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	 (มหาชน)	และก�าหนดวันท�าการ

ซื้อขาย	 ลงวันที่	 2	 ธันวาคม	 2562	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 

ถือหุ้นธนาคารทหารไทย	คิดเป็นร้อยละ	20.01	จึงท�าให้

ธนาคารทหารไทยมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ	 

ซึ่งบริษัทฯ	 จะรับรู้ก�าไร/ขาดทุนของธนาคารทหารไทย

ผ่านรายการส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ตามวิธีส่วนได้เสีย

•	 จากการท�ารายการซือ้ขายหุน้เมือ่วนัที	่3-4	ธนัวาคม	2562	

บริษัทฯ	 มีเงินสดคงเหลือประมาณ	 14,000	 ล้านบาท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 14/2562	 

เมือ่วนัที	่16	ธนัวาคม	2562	คณะกรรมการจงึได้พจิารณา

และมีมติอนุมัติแนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกิน 

ดังกล่าว	ดังนี้

	 1)	 อนมุตัโิครงการซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ	

ในวงเงนิไม่เกนิ	6,000	ล้านบาท	โดยมจี�านวนหุน้ทีซ่ือ้คนื

จ�านวนไม่เกิน	97,045,970	หุ้น	และมีราคาซื้อหุ้นคืนต่อ	

1	 หุ้น	 ไม่เกินราคาเฉลี่ยของวันท�าการก่อนวันซื้อหุ้นคืน 

ที่มีการปรับราคาหลักทรัพย์ให้เป็นช่วงราคาหลักทรัพย์

ถัดไป	บวกด้วย	2	ช่วงราคาหลักทรัพย์

	 2)	 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผล

พิเศษ	ในอัตราหุ้นละ	4.00	บาท	แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่าง

กาล	ในวนัที	่30	ธนัวาคม	2562	และมกีารจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลในวันที่	16	มกราคม	2563

รางวัลในปี	2562

•	 ธนาคารธนชาต	ได้รบัรางวลัคณุภาพระดบัสากล	“ธนาคาร 

ยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถยนต์แห่งปี”	 (The	 Best	 

Automobile	Lending	Product	of	the	Year)	จากงาน 

มอบรางวัล	 The	 Asian	 Banker	 International	 

Excellence	in	Retail	Financial	Service	Awards	2019	

เป็นปีที	่3	ตดิต่อกนันบัตัง้แต่ปี	2560	เป็นต้นมา	ซึง่จดัขึน้ 

โดย	 The	 Asian	 Banker	 นิตยสารชั้นน�าด้านการเงิน 

การธนาคารในภูมิภาคเอเชีย	ณ	 โรงแรมคอนราด	ดูไบ	

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

•	 ธนาคารธนชาต	 ได้รับรางวัล	 “The	 Asset	 Triple	 

A	Country	Awards	2018”	ประเภท	Best	Bond	จาก

ความส�าเรจ็ในการจ�าหน่ายพนัธบตัรสกลุเงนิบาท	ไม่ด้อย

สิทธิ	 ไม่มีประกัน	ของกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 มูลค่า	 14,000	 ล้านบาท	

และประเภท	Best	Corporate	Bond	จากความส�าเรจ็ใน

การจ�าหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาท	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	และ

ไม่มีประกัน	ของบริษัท		อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น	(มหาชน)	

มูลค่า	 13,660.40	 ล้านบาท	 ซึ่งจัดขึ้นโดย	 The	 Asset	

นติยสารธรุกจิการเงนิชัน้น�าในภูมิภาคเอเชยี	ณ	โรงแรม

โฟร์ซีซันส์	ฮ่องกง

•	 ธนาคารธนชาต	ได้รบัรางวลั	“ผลติภณัฑ์บตัรเครดติแห่ง

ปี	2019”	(The	Credit	Card	Product	of	the	Year	in	

Thailand	2019)	จากเวที	The	Asian	Banker	Thailand	

Awards	2019	ซึ่งมอบให้กับบัตรเครดิตธนชาต	แบล็ค	

ไดมอนด์	 (BLACK	 Diamond)	 บัตรเครดิตสูงสุดของ

ธนาคารธนชาต	 ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจและ

สะท้อนถึงการยอมรับในระดับประเทศที่เห็นถึงความ

ตั้งใจของธนาคารธนชาตในฐานะองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็น

ศนูย์กลาง	(Customer	Centric)	มุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์	

สร้างนวัตกรรม	เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

อย่างตรงจุด
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

•	 บล.	 ธนชาต	 ได้รับ	 3	 รางวัล	 “นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม	

ประจ�าปี	 2561”	 (IAA	Best	Analyst	Awards	2018)	

จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน	 ซึ่งพิจารณาจาก

ผลโหวตของนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน	

พร้อมด้วยเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ	 โดย

นักวิเคราะห์ของ	 บล.	 ธนชาต	 สร้างผลงานดีเยี่ยม	 

ได้รับรางวัลใน	3	สาขาส�าคัญ	ดังนี้	รางวัลทีมวิเคราะห์

ยอดเยี่ยม	 ประจ�าปี	 2561	 ได้แก่	 นางสาวภัทรวัลลิ์	 

หวังมิ่งมาศ	 ประเภทรางวัล	 นักวิเคราะห์ทางเทคนิค	

(ไม่แยกประเภทนักลงทุนสายสถาบันและนักลงทุน

รายบุคคล)	 และรางวัล	 Outstanding	 ประจ�าปี	 2562	

(ประเภทนักลงทุนสายสถาบัน)	 ได้แก่	 นางสาวสรัชดา	

ศรทรง	 ประเภทรางวัล	 ธุรกิจการเงิน	 และนายอดิศักดิ์	

ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล	 ประเภทรางวัล	 นักวิเคราะห์อนุพันธ์

ทางการเงิน

•	 บล.	 ธนชาต	 ได้รับรางวัล	 อันดับ	 2	 “Best	 Local	 

Brokerage”	จากการส�ารวจ	Asiamoney	Brokers	Poll	

2018	 โดยนิตยสารเอเชียมันนี่	 นิตยสารการเงินชั้นน�า 

ในระดับเอเชีย	 ที่ได้จัดอันดับโบรกเกอร์เป็นประจ�าทุกปี 

ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่	 29	 ซึ่งได้ผลส�ารวจมาจาก 

ความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบัน	 จ�านวน	 6,540	 ท่าน	

จาก	3,100	สถาบัน	และ	411	Hedge	Funds

•	 บล.	ธนชาต	โดยคณุพมิผกา	นจิการณุ	กรรมการผูจ้ดัการ	

รับรางวัล	“2018	Forecast	Accuracy	Award”	(FAA)	

องค์กรส�ารวจทางเศรษฐกจิชัน้น�าระดบัโลก	ซึง่โปรแกรม	

FAA	 ตระหนักถึงความส�าเร็จของนักวิเคราะห์	 ที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจซึ่งคาดการณ์การเติบโตของ	

GDP	และอตัราเงนิเฟ้อของผูบ้รโิภคได้อย่างแม่นย�าทีส่ดุ

•	 บลจ.	ธนชาต	ได้รับรางวัล	“กองทุนตราสารหนี้เพื่อการ

เลี้ยงชีพยอดเยี่ยม”	 ได้แก่	 กองทุนเปิดธนชาตตราสาร

หนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	(T-NFRMF)	ในงานประกาศรางวัล	

Morningstar	Awards	 2019	 โดยที่ผ่านมากองทุนเปิด

ธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	(T-NFRMF)	เคยได้

รับรางวัลดังกล่าวเมื่อปี	2556	และปี	2558-2561	และ 

ยงัได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นกองทนุระดบั	5	ดาวมาอย่าง

ต่อเนื่อง

•	 ปฏิทินกลุ ่มธนชาต	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปฏิทิน 

ชนดิแขวน	ประเภทเทดิพระเกยีรตสิถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

ชดุ	“ธ	ทรงเสกสร้าง	สขุสยาม”	จากงานมอบรางวลัปฏทินิ

ดีเด่น	 รางวัล	 “สุริยศศิธร”	 ครั้งที่	 39	 ประจ�าปี	 2562 

จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	

ทั้งนี้	 ปฏิทินกลุ่มธนชาตได้รับรางวัลสุริยศศิธรต่อเนื่อง

มาเป็นปีที่	 16	 โดยในปีนี้มีสถาบันและองค์กรต่าง	 ๆ	 

ให้ความสนใจส่งปฏทินิเข้าร่วมประกวดทัง้สิน้	64	องค์กร	 

รวมจ�านวนกว่า	200	ชิ้นงาน

•	 ธนชาตประกันภัย	 ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด	 “บริษัท

ประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น	 อันดับ	 1	ประจ�าปี 

2561”	จาก	คปภ.	ซึง่มอบให้กบับรษิทัทีไ่ด้รบัรางวลับรษิทั

ประกันวินาศภัยที่มีการบริหารดีเด่น	 รางวัลอันดับ	 1	 

ต่อเนื่องกัน	4	ปีซ้อน	และปีนี้ยังนับเป็นปีที่	8	ที่ธนชาต

ประกันภัยได้รับรางวัลจากเวทีทรงเกียรติแห่งนี้

•	 ธนชาตประกันภัย	 	 ได้รับรางวัล	 “Thailand’s	 Smart	

Awards”	 ครั้งที่	 2	 ประจ�าปี	 2562	 ประเภทองค์กร	 

“บริษัทโดดเด่นแห่งปี”	 โดยมีผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 เป็นประธาน

ในพิธีเพื่อมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้าน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 

ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

•	 ธนชาตประกนัภยั	ได้รบัรางวลัชมเชย	“ผูส้�ารวจอบุตัเิหตุ

รถยนต์ดีเด่น	 ประจ�าปี	 2561”	 หรือ	 “Best	 Surveyor	 

Award	2018”	โดยคณุสรุศกัดิ	์ค�าไชโย		เจ้าหน้าทีส่�ารวจภยั 

ธนชาตประกันภัย	 สาขาขอนแก่น	 ซึ่งจัดโดยสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย	 นับเป็นรางวัลแห่งภาคภูมิใจของ 

เจ้าหน้าที่ส�ารวจภัย	 สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐาน

การให้บริการที่เป็นเลิศ	 เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุด 

ให้กับลูกค้า
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นโยบายและกลยุทธ์ ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต

	 ปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 เป็นปีที่กลุ่มธนชาตมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างมาก	 ด้วยการปรับยุทธศาสตร์การด�าเนินธุรกิจครั้งส�าคัญ	

โดยเมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการปรับโครงสร้าง

ธรุกจิของบรษิทัฯ	และธนาคารธนชาต	ด้วยการซือ้หุน้สามญับรษิทัย่อย 

บางบรษิทัและเงนิลงทนุบางรายการของธนาคารธนชาตมาเป็นบรษิทั

ย่อยและเงนิลงทนุของบรษิทัฯ	ประกอบกบัขายหุน้สามญัของธนาคาร

ธนชาตให้กบัธนาคารทหารไทย	เพือ่ให้ธนาคารทหารไทยและธนาคาร

ธนชาตด�าเนินการรวมกิจการเข้าด้วยกัน	 พร้อมทั้งเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ของธนาคารทหารไทย	 เพื่อเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

ธนาคารทหารไทยในสัดส่วนร้อยละ	 20.12	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ	 

ในระยะยาว	 เนื่องจากการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยและ

ธนาคารธนชาต	 จะท�าให้เกิดธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น	

มีความแข็งแกร่งมากขึ้น	 มีศักยภาพในการแข่งขันดีขึ้น	 น�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น	 ประกอบกับ 

การซื้อหุ้นบริษัทย่อยและเงินลงทุนของธนาคารธนชาตมาที่บริษัทฯ	 

จะส่งผลให้บริษัทฯ	 มีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ที่ดีขึ้น	 และ

บริษัทฯ	 ยังคงนโยบายการท�าธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ไว้อย่างครอบคลุม	

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใหม่	รถยนต์ใช้แล้ว	และรถแลกเงิน	

ผ่านการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยที่รวมกับธนาคารธนชาต	 ซึ่งเป็น

ผู้น�าในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เข้าด้วยกัน	 และธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุก	 

ผ่านการถือหุ้นในราชธานีลิสซิ่ง	

	 หลงัจากการปรบัยทุธศาสตร์ดงักล่าว	ส่งผลให้บรษิทัฯ	ด�าเนนิ

ธรุกจิลงทนุและเป็นบรษิทัแม่	(Holding	Company)	ของกลุม่ธนชาต	

โดยมีการลงทุนในสัดส่วนที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจธนาคาร

พาณชิย์	และมบีรษิทัในกลุม่ทีด่�าเนนิธรุกจิทีห่ลากหลาย	ประกอบด้วย

ธุรกิจหลักทรัพย์	ธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ	และธรุกจิเช่าซือ้	โดยมวีสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็น	“บรษิทัแม่ของ

กลุม่ธรุกจิ	ทีส่ร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างยัง่ยนืให้กบัผูม้ส่ีวนได้

เสียทุกฝ่าย”	ในขณะที่บริษัทย่อยยังคงยึดปรัชญาการด�าเนินกลยุทธ์

ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	(Customer	Centric)	อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าแต่ละกลุ่ม	 และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม

	 โดยภายหลังจากการปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วเสร็จ	

บรษิทัฯ	มเีงนิสดคงเหลอืทัง้สิน้ประมาณ	14,000	ล้านบาท	คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 จึงมีมติอนุมัติแนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกินดังกล่าว	 

ด้วยการอนมุตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิปันผลพเิศษ	ในอตัรา

หุน้ละ	4.00	บาท	ซึง่ได้ด�าเนนิการจ่ายเงนิปันผลพเิศษไปแล้วเมือ่วนัที่ 

16	 มกราคม	 2563	 และอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหาร

ทางการเงินในวงเงินไม่เกิน	 6,000	 ล้านบาท	 ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต ่

วนัที	่11	กมุภาพนัธ์	2563	และสิน้สดุโครงการในวนัที	่10	สงิหาคม	2563 

ในปี	2563	บรษิทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะให้ความส�าคญักบัการเข้าร่วมบรหิาร

จดัการธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตผ่านกรรมการของบรษิทัฯ	

ที่เป็นกรรมการธนาคารทหารไทย	 เพื่อให้ทั้งสองธนาคารด�าเนินการ 

รวมกิจการได้อย่างราบรื่น	 และรับรู้ผลประโยชน์ของการรวมกิจการ 

ให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว	ส�าหรับเงินสดคงเหลือ	บริษัทฯ	มีแผนที่ 

จะน�าไปลงทนุให้เกดิประโยชน์ต่อกจิการและผูถ้อืหุน้	กล่าวคอื	บรษิทัฯ	 

มแีผนทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีบ่รษิทัฯ	มคีวามเชีย่วชาญ	เช่น	ธรุกจิการเงนิ 

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ	เป็นต้น

	 ในปี	 2563	 กลุ่มธนชาตได้วางกลยุทธ์และทิศทางในการ

ด�าเนินธุรกิจ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ

มั่นคง	ดังนี้

	 1.	 แข่งขนัอย่างมคีณุธรรม	และจรยิธรรม	มผีลประกอบการ

ที่ดีโดยค�านึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว

	 2.	 ประกอบธรุกจิโดยเคารพสทิธ	ิมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 

และผู้มีส่วนได้เสีย

	 3.	 ยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึสงัคม	และพฒันา

หรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

	 4.	 ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการแบ ่งการด� า เนินงานของบริษัท ใน 

กลุ่มธนชาต

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 

ที่ถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดับที่มีอ�านาจควบคุม

กิจการ	(มากกว่าร้อยละ	50	ของทุนช�าระแล้ว)	โดยมีแนวทางบริหาร

จัดการบริษัทในกลุ่ม	ดังนี้

นโยบายการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	 และธนาคารธนชาตจะเป็นผู้ก�าหนดนโยบายหลัก

ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี	 และให้บริษัทลูก

ทุกบริษัทจัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณระยะ	3	ปี	 เสนอให้บริษัท

แม่พิจารณาว่ามีแนวทางด�าเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลักในการ

ด�าเนินธุรกิจหรือไม่	และจะมีการประเมินผล	ทบทวน	และปรับแผน

ธุรกิจและงบประมาณเป็นประจ�า	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการ

แข่งขันของธุรกิจ

	 โดยในปี	 2562	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่ 

1/2562	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2562	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 

ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ	 ประจ�าปี	

2562-2564
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก

	 บริษัทฯ	 และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

ระดับสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษัทลูก	 เพื่อร่วมก�าหนดนโยบายและ

ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งสามารถก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจ

ของบรษิทัลกูได้อย่างใกล้ชดิ	โดยกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัลกูรายงาน

ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการบริหาร	 และ

สายการเงนิของบรษิทัฯ	หรอืของธนาคารธนชาต	จดัท�าสรปุงบการเงนิ 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 รายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกเดือน

การรวมศูนย์งานสนับสนุน

	 เป็นการรวมงานสนับสนุนที่แต่ละบริษัทในกลุ ่มธนชาต 

ต้องใช้บริการไว้	 ณ	 บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	 แล้วให้บริการแก่บริษัท 

ในกลุม่ธนชาตทัง้หมด	เพือ่เป็นการจดัการให้มกีารใช้ทรพัยากรให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด	ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน	

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง	 ๆ	 และความประหยัดในเรื่องอัตรา

พนักงาน	ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมศูนย์งานสนับสนุนในกลุ่มธนชาต	

เช่น	 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 งานบุคลากร	 งานพัฒนาระบบงาน

และระเบยีบค�าสัง่	งานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบั	งานปฏบิตักิาร 

งานควบคุมธุรกิจ	 งานบริการอิเล็กทรอนิกส์	 งานธุรการและจัดซื้อ

ทรัพย์สิน	 งานกฎหมายและประเมินราคา	 งานติดตามหนี้รายย่อย

และงานตัวแทนเรียกเก็บหนี้	 โดยพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและ

ประกาศของทางการที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การก�ากับดูแลกิจการบริษัทแม่

และบริษัทในกลุ่มธนชาต

	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัด้านการควบคมุภายในเป็นอย่างยิง่ 

โดยยึดหลักการให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพออย่างเหมาะสม	 

โดยก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ	 การบริการ	 และการปฏิบัติงาน	

รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มี 

การตรวจสอบซึง่กนัและกนั	รวมทัง้มกีารสอบทานรายการอย่างเหมาะสม 

(Check	&	Balance)	และจดัให้มปีระกาศ	ค�าสัง่	ระเบยีบการปฏบิตัิ 

เป็นลายลักษณ์อักษร	 ครอบคลุมธุรกิจที่ด�าเนินการและการปฏิบัติ 

ที่ส�าคัญ	 เปิดเผยให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษาท�าความเข้าใจได้

ตลอดเวลา

	 ด้านการตรวจสอบภายใน	 หน่วยงานตรวจสอบของธนาคาร 

ธนชาตและของบรษิทัฯ	เป็นทมีงานทีท่�าการตรวจสอบ	การปฏบิตังิาน 

ของบริษัทในกลุ่มธนชาต	 ให้มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ	 

ระบบงานที่ก�าหนด	 และการตรวจสอบความผิดพลาด	 บกพร่องใน

การปฏิบัติงาน	 พร้อมเสนอข้อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีการควบคุมที่ดี

ยิง่ขึน้	 นอกจากนี	้ ยงัจดัให้มหีน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบั	

(Compliance)	 ของธนาคารธนชาตและบรษิทัในกลุม่	 เป็นหน่วยงาน

ติดตามศึกษากฎหมาย	 ประกาศ	 ค�าสั่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ	

และการปฏบิตังิานของธรุกจิทีก่ลุม่ธนชาตด�าเนนิการอยู่	 เผยแพร่ให้

พนกังานท�าความเข้าใจ	 ตลอดจนก�ากบัดแูลให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตมี

การประกอบธรุกจิและการปฏบิตังิานโดยถกูต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ทีท่างการประกาศก�าหนด

	 การก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของ 

แต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	 มีคณะกรรมการตรวจสอบ	 ท�าหน้าที่ 

ก�ากบัดแูล	ควบคมุและตรวจสอบ	เพือ่ให้หน่วยงานตรวจสอบสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างมีอิสระจากฝ่ายจัดการ

ของแต่ละบริษัท	 เพื่อให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล	 รวมถึงสอบทานให้มีรายงานทาง 

การเงินที่ถูกต้อง	 โดยในการก�ากับดูแลบริษัทในกลุ่ม	 หน่วยงาน 

ตรวจสอบของธนาคารธนชาตและของบริษทัฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการสรปุ 

ผลการตรวจสอบของบริษัทในกลุ่ม	 และรายงานการตรวจสอบของ 

หน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบรษิทัฯ	เพือ่รบัทราบและพจิารณาให้ความเหน็ตลอดจน 

ถงึแนวทางการด�าเนนิการ

	 ในส่วนของการก�ากับดูแลกิจการ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	

และบริษัทในกลุ่มให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการทั้งในระดับ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 โดยจัดโครงสร้างให้มีการ 

ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 กับ

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	 ตลอดจนก�าหนดขอบเขตหน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม

หลกัธรรมาภบิาลทีท่างการประกาศก�าหนด	 นอกจากนี	้ ยงัได้ก�าหนด

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ	 ประกาศให้

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานในกลุม่ธนชาตถอืปฏบิตั	ิโดยยดึหลกั 

ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และไม่ท�าการที่เป็นการขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บรษิทัฯ	มรีะบบการดแูลให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตมกีารวเิคราะห์

และประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงจัดให้มีการจัดการ

ความเสี่ยงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับ

ดูแลของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีการ

วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทในกลุ่มธนชาต

ที่อาจต้องการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการจากบริษัทฯ	

โดยตรง	 ซึ่งมีการจัดท�ารายงานสถานะความเสี่ยงในด้านต่าง	 ๆ	

รายงานต่อคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

ในกลุ่มเป็นประจ�าทุกเดือน	ทั้งนี้	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินได้จัดท�าตามแนวทางที่	ธปท.	ก�าหนด

 

	 ทั้งนี้	ในปี	2563	บริษัทฯ	จะด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร

ของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มให้เป็น	Holding	Company	และกลุ่ม

ธุรกิจที่มีหน่วยงานรองรับในการก�ากับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

และบริษัทในกลุ่ม	โดยให้ความส�าคัญครอบคลุมในทุก	ๆ	เรื่อง
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รายงานประจ�าปี 2562

จ�านวนเงินจ�านวนเงิน ร้อยละร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

2561 

(ปรับปรุงใหม่)

2562 2560

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญจากงบการเงินรวม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	2561	และ	2560		

มีดังนี้
(หน่วย:	ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย      

	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 148	 1.95	 139	 1.71	 1,391	 3.27

	 เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 121	 1.59	 149	 1.84	 238	 0.56

	 เงินลงทุนในตราสารหนี้	 281	 3.69	 216	 2.66	 3,191	 7.49

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 250	 3.29	 368	 4.54	 17,786	 41.78

	 การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 3,539	 46.55	 3,202	 39.51	 22,075	 51.85

รวมรายได้ดอกเบี้ย	 4,339	 57.07	 4,074	 50.26	 44,681	 104.95

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	 1,599	 21.03	 1,515	 18.69	 15,511	 36.43

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 2,740	 36.04	 2,559	 31.57	 29,170	 68.52

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย      

	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 1,202	 15.81	 1,440	 17.77	 5,890	 13.84

	 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต

					เงินตราต่างประเทศ	 146	 1.92	 41	 0.51	 665	 1.56

	 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 514	 6.76	 423	 5.22	 1,908			 4.48

	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 367	 4.83	 543	 6.70	 337	 0.79

	 ก�าไรจากทรัพย์สินรอการขายและทรัพย์สินอื่น	 222	 2.92	 369	 4.55	 52	 0.12

	 รายได้จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ	 1,408	 18.52	 1,807	 22.29	 2,605	 6.12

	 รายได้เงินปันผล	 181	 2.38	 261	 3.22	 557	 1.31

	 รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ	 823	 10.82	 662	 8.17	 1,388	 3.26

 

รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 4,863	 63.96	 5,546	 68.43	 13,402	 31.48

รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	 7,603	 100.00	 8,105	 100.00	 42,572	 100.00

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

	 ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตาม	 พ.ร.บ.	

ธรุกจิสถาบนัการเงนิ	พ.ศ.	2551	และประกาศ	ธปท.	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ 

ประกอบกิจการเป็นผู้แนะน�าซื้อขายหน่วยลงทุน	 แนะน�าเปิดบัญชี 

ซือ้ขายหลกัทรพัย์	นายหน้าประกนัภยั	นายหน้าประกนัชวีติ	ทีป่รกึษา

ทางการเงิน	บริการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และดูแลรักษาหลักทรัพย์

	 ณ	 ธันวาคม	 2562	 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม	 494	 สาขา	

เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ	 (Automatic	 Teller	 Machine:	 ATM)	

จ�านวน	1,772	เครือ่ง	เครือ่งฝากและถอนเงนิสดอตัโนมตั	ิ(Recycling	

Machine)	จ�านวน	3	เครือ่ง	เครือ่งฝาก	ถอน	และบนัทกึรายการสมดุ

คู่ฝากอัตโนมัติ	 (Multi-Function)	 จ�านวน	230	 เครื่อง	และเครื่อง

บันทึกรายการสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ	 (Passbook	Update	Machine)	

จ�านวน	38	เครื่อง

 กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า 

ได้ดียิ่งขึ้น	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	 ธนาคารธนชาตมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่	เพือ่สร้างความ

พึงพอใจให้ลูกค้าในการใช้บริการธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลัก 

(Main	 Bank)	 รวมถึงพัฒนาช่องทางการท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อ

รองรบัวถิกีารด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	ทีต้่องการความคล่องตวัมากขึน้	 

จึงน�าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการตอบโจทย์ความต้องการ

ลูกค้า	 โดยธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตเพื่อรองรับ

สงัคมปัจจบุนัทีก้่าวเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสด	ด้วยบตัรเดบติ	Contactless 

เพือ่เพิม่ความสะดวกให้ลกูค้าในการซือ้สนิค้า	เพยีงแค่แตะบตัรเดบติ

ทีอ่ปุกรณ์รบัช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Data	Capture:	

EDC)	 ที่มีสัญลักษณ์	 Contactless	 ก็สามารถช�าระค่าสินค้าและ

บริการได้ทันที

	 ธนาคารธนชาตยังมีบัญชีเงินฝากฟรีเว่อร์ไลท์	 พร้อมบัตร

เดบิตฟรีเว่อร์ไลท์ที่ให้สิทธิประโยชน์ในการท�าธุรกรรม	 เช่น	 การ

สอบถามยอด	ถอนเงินสด	จากตู้	ATM	ได้ทุกตู้	ทุกธนาคาร	ทั่วไทย 

โดยไม่มีค่าธรรมเนียม	 พร้อมทั้งยังมอบสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้า 

ที่เดินทางในต่างประเทศ	 ไม่ต้องพกเงินสด	 ไม่ต้องไปต่อคิวแลกเงิน

ให้เสียเวลา	 เพียงแค่มีบัตรเดบิตฟรีเว่อร์ไลท์ของธนาคารธนชาต 

กส็ามารถถอนเงนิสดจากตู	้ATM	ได้ทกุตู	้ทัว่โลก	โดยไม่มค่ีาธรรมเนยีม 

และไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	ได้ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2563

	 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและเป็นทางเลือกในการ

บรหิารการออม	ธนาคารธนชาตยงัได้น�าเสนอบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ 

ดอกเบี้ยสูง	 คือ	 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	 Ultra	 Savings	 ซึ่งอัตรา

ดอกเบี้ยเทียบเคียงกับเงินฝากประจ�า	 ท�าให้ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยสูง 

และได้รับความคล่องตัวในการถอนเงินอีกด้วย	 ธนาคารธนชาต 

ยังมุ่งเน้นบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง	 คือ	 บัญชี

ออมทรพัย์	e-SAVINGS	เพือ่ตอบสนองวถิกีารด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	

ในการท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยลูกค้า

สามารถท�ารายการได้ด้วยตนเอง	 ทุกที่	 ทุกเวลา	 ผ่านแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Thanachart	 Connect)	 โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ธุรกรรมฝาก	ถอน	และไม่มีค่าธรรมเนียม

	 นอกจากนี้	ธนาคารธนชาตยังได้ออกผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์	Offset	Housing	Loan	Savings	ที่เปิดคู่กับสินเชื่อบ้าน

ธนชาต	 Offset	 Housing	 Loan	 Savings	 เป็นบัญชีที่สามารถน�า

ยอดเงินฝากมาหักลบยอดภาระหนี้สินเชื่อบ้านธนชาตได้	ซึ่งสามารถ

ลดดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุดร้อยละ	 50	 โดยลูกค้าสามารถถอนเงินฝาก 

ได้ตลอดเวลา	 ท�าให้เกิดสภาพคล่องและยังสามารถปิดบัญชีกู้บ้าน 

ได้ไวกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสินเชื่อบ้านปกติ

 กลุ่มที่	2	บริการด้านเงินให้สินเชื่อ

 2.1	 สินเชื่อธุรกิจ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 สนิเชือ่ธรุกจิเป็นวงเงนิสนิเชือ่เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุในการ

ประกอบธุรกิจ	หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ	ซึ่งลูกค้า

สามารถเลือกใช้บริการได้หลากหลายประเภทสินเชื่อ
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รายงานประจ�าปี 2562

  1)	 กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	(Wholesale	Banking)	

ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง	 ๆ	ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	 ไม่ว่าจะเป็นเงินให้สินเชื่อ 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 เงินให้สินเชื่อโครงการ	 (Project	 Finance)	

เงินให้สินเชื่อเพื่อการน�าเข้าและส่งออก	(Trade	Finance)	รวมไปถึง 

การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน	 เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีต้นทุนทางการเงิน

อย่างเหมาะสม	 (Financial	 Advisory	 Service)	 ทั้งทางด้านตลาด

ตราสารหนีแ้ละตลาดทนุ	(Debt	and	Capital	Market)	เช่น	การออกหุน้กู้ 

การระดมทุนเพื่อจดทะเบียนใน	 ตลท.	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้ ยังเสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงแก่ลูกค้า	 เช่น	 Interest	 Rate	

SWAP	(IRS)	เพือ่ช่วยป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบี้ยหรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	 ไม่ว่าจะเป็น	

Forward	Contract,	Foreign	Currency	SWAP	เป็นต้น	นอกจากนี้ 

ธนาคารธนชาตยังช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการบริหาร

จัดการด้านการเงิน	(Cash	Management)	โดยเสนอผลิตภัณฑ์ด้าน

การบริหารเงินสดที่ช่วยตอบสนองความต้องการอย่างหลากหลาย

อีกด้วย

  2)	 กลุ ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	

(Commercial	Banking)	ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมนั้น	 ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นบริการสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นหลาก

หลาย	 โดยจะพิจารณาให้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 

เช่น	 โครงการ	 Transformation	 Loan	 เสริมแกร่ง	 (Soft	 loan	 

เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร	 ระยะที่	 2)	 เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ 

ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู ้ประกอบการ	 SME	 ที่ประกอบธุรกิจ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	10	S-Curve	รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ต่อเนือ่ง	เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพแก่ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 โครงการค�้าประกันสินเชื่อภายใต้การสนับสนุนของ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	(บสย.)	เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ	และมีความต้องการวงเงินสินเชื่อแต่ขาด

หลักประกัน	 ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินมากขึ้น	

รวมทัง้สนบัสนนุและเสรมิสร้างสภาพคล่องให้กบัผูป้ระกอบการ	และ

ธนาคารธนชาตได้สนบัสนนุโครงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่

ผู้ประกอบการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	สินเชื่อเติมเต็ม	(Top	Up	

Facilities)	 ซึ่งเป็นวงเงินพิเศษเพิ่มเติมส�าหรับลูกค้าวงเงินเบิกเกิน

บัญชี	 (O/D)	 เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ	 หนังสือค�้าประกัน	 (Letter	

of	Guarantee)	ส�าหรบัลกูค้าธรุกจิ	หรอืลกูค้าบคุคลทีม่คีวามต้องการ

ใช้วงเงินค�้าประกันสินเชื่อในการค�้าประกันการด�าเนินงานให้กับ 

หน่วยงานบริษัท	ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	นอกจากนี้	 ธนาคาร 

ธนชาตยังช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการบริหารจัดการด้าน

การเงิน	(Cash	Management)	โดยเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการบริหาร

เงินสดที่ช่วยตอบสนองความต้องการอย่างหลากหลายอีกด้วย

  3)	 กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	(SME-S)	ธนาคารธนชาต 

มีโปรแกรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 SME-S	 ซึ่งเป็นสินเชื่อวงเงินสูงสุด 

ไม่เกนิ	20	ล้านบาท	เพือ่ตอบสนองลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	ไม่ว่าจะเป็น 

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

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ	(P/N)	และวงเงนิหนงัสอืค�า้ประกนั	(L/G)	โดยขายผ่าน 

ช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต	 เพื่อให้สาขาธนาคารธนชาต 

เป็นผู้ดูแลและให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง	 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มี 

ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กประจ�าเขตพื้นที่ 

ต่าง	ๆ 	(Relationship	Manager)	เข้าท�างานร่วมกบัสาขาธนาคารธนชาต 

เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 

ความต้องการของธรุกจิลกูค้าได้อย่างรวดเรว็

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	มลีกูค้าเป็นจ�านวน

มากและกระจายอยูท่ัว่ประเทศ	ธนาคารธนชาตจงึออกแบบให้ขัน้ตอน 

การปฏิบัติงานและนโยบายสินเชื่อเป็นไปตามแบบลูกค้าสินเชื่อ 

รายย่อย	รวมทัง้มกีารออกแบบผลติภณัฑ์	แบ่งเป็น	4	กลุม่ผลติภณัฑ์	

เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าธรุกจิขนาดเลก็	ใน	4	กลุม่ใหญ่ 

ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน	กลุ่มแรก	“SME	ได้ ใจ”	วงเงินสูงสุด	

3	 ล้านบาท	 มุ่งเน้นกลุ่มที่มีข้อจ�ากัดด้านเอกสารทางรายได้หรือ 

การพสิจูน์รายได้	โดยทางธนาคารธนชาตจะส่งเจ้าหน้าทีไ่ปช่วยลกูค้า

ในการประเมนิรายได้ของกจิการ	กลุม่ทีส่อง	“SME	Biz	Smart”	วงเงนิ

สูงสุด	 20	 ล้านบาท	 มุ่งเน้นลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ 

ทุกด้านทางการเงิน	 ทั้งเงินฝาก	 สินเชื่อ	 ประกันภัย	 ประกันชีวิต	 

ซึ่งมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่ากว่าอัตราทั่วไป	 กลุ่มที่สาม	

“SME	 บัญชีเดียว”	 วงเงินสูงสุด	 20	 ล้านบาท	 มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า

นิติบุคคลที่ท�าบัญชีตามหลักบัญชีเล่มเดียว	 ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

พิเศษร้อยละ	5	ในช่วงสองปีแรก	และกลุ่มที่สี่	“กลุ่มสินเชื่อแพทย์”	

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการประกอบ

กิจการ	เช่น	กิจการคลินิก	โดยมีทั้งประเภทที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

  

	 	 ส�าหรบักลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	และกลุม่ลกูค้าธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้	ธนาคารธนชาตยงัคงมุง่เน้นการพฒันา

ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูค้า	และน�าเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีค่รบ

วงจร	 ทั้งผลิตภัณฑ์สินเชื่อ	 บริการด้านการค้าต่างประเทศ	 บริการ

บริหารจัดการด้านการเงิน	 ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย	

เช่น	 โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสถานีบริการน�า้มัน	

ปตท.	(PTT	Dealer	Financing)	เป็นความร่วมมอืระหว่าง	Wholesale	

Banking	ผูด้แูลลกูค้ารายใหญ่	คอื	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็น

ผูแ้นะน�าและร่วมพฒันาผลติภณัฑ์สนิเชือ่เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการ

สถานีบริการน�้ามัน	ปตท.	(PTT	Dealer	Financing)	ในการสนับสนุน

วงเงนิสนิเชือ่แบบครบวงจร	ทัง้สนิเชือ่ระยะยาวและสนิเชือ่หมนุเวยีน

ให้แก่ผูป้ระกอบการสถานบีรกิารน�า้มนั	ปตท.	(ซึง่เป็นลกูค้ากลุม่ธรุกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	Commercial	Banking)

  

	 	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตได้พัฒนาประสิทธิภาพใน

การให้บรกิาร	โดยการน�าบลอ็กเชนเทคโนโลยมีาใช้ในการออกหนงัสอื 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์	(e-LG	on	Blockchain)	ภายใต้ความร่วมมอื 

ในโครงการ	 Thailand	 Blockchain	 Community	 Initative	 

ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างธนาคารพาณชิย์	22	แห่ง	และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ	องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่	7	แห่ง	เพื่ออ�านวยความสะดวก

และเพิม่ความรวดเรว็ในการบรกิารออกหนงัสอืค�า้ประกนั	และป้องกนั

การปลอมแปลงเอกสาร	ตลอดจนเพื่อรองรับไปสู่	Thailand	4.0

 2.2	 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ธนาคารธนชาตได้พฒันาผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกบัการ

ประกอบธรุกจิจ�าหน่ายรถยนต์	ไม่ว่าจะเป็นสนิเชือ่เพือ่ซือ้รถยนต์และ

อะไหล่เพือ่จ�าหน่ายและเสรมิสภาพคล่องในกจิการ	โดยวงเงนิทีเ่สนอ	

ได้แก่	 วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 หนังสือค�้าประกัน 

การสั่งซื้อรถยนต์กับผู้ผลิตหรือสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์	

(Floor	 Plan)	 และวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจ	 หรือ

ปรับปรุงโชว์รูม	 หรือลดต้นทุนทางการเงิน	 รวมถึงเสนอบริการทาง 

การเงินด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อใช้ ในธุรกิจ	 (Fleet)	 และ 

สินเชื่อสัญญาเช่าการเงิน	(Financial	Lease)	เป็นต้น

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธนาคารธนชาตให้บริการด้านสินเชื่อกับกลุ่มผู้แทน

จ�าหน่ายรถยนต์ใหม่	 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิต

รถยนต์ในรปูแบบของ	Captive	Wholesale	Finance	เพือ่การเตบิโต

ของสินเชื่อเพื่อผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์	 ส่วนการให้บริการสินเชื่อกับ

กลุ่มผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว	 ธนาคารธนชาตเน้นผู้ประกอบ

การที่เป็นนิติบุคคล	ธุรกิจสินเชื่อเช่าซ้ือเพื่อใช้ ในธุรกิจ	(Fleet)	และ

ธุรกิจสินเชื่อสัญญาเช่าการเงิน	(Financial	Lease)	ธนาคารธนชาต

มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพและให้บริการบนฐานกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามมัน่คงทางการเงนิสงู	โดยเป็นกลุม่ผูป้ระกอบ

การที่ต้องใช้รถยนต์เป็นจ�านวนมากในการประกอบธุรกิจ	เช่น	บริการ

รถเช่า	และบริษัทที่ต้องมีการกระจายสินค้า	เป็นต้น

 2.3	 สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 เป็นการให้บริการครบวงจรในด้านการค้าต่างประเทศ	

เช่น	 การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อน�าเข้าสินค้า	 (Import	 L/C	 

Issuance)	 และการให้สินเชื่อเพื่อการน�าเข้าแบบทรัสต์รีซีท	 (Trust	 

Receipt)	การเป็นตวัแทนในการช�าระเงนิค่าสนิค้าตามเอกสารเรยีกเกบ็ 

D/P,	D/A	ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ	การให้สินเชื่อเพื่อการส่งออก 

แบบแพคกิ้งเครดิต	(Packing	Credit)	การรับซื้อและซื้อลดเอกสาร

ส่งออก	 (Export	 Bill	 Purchased/Discounted)	 การบริการเรียก

เก็บเงินตามเอกสารส่งออก	(Export	Bill	for	Collection)	การออก

หนงัสอืค�า้ประกนัในประเทศและต่างประเทศ	(Letter	of	Guarantee,	

Stand-by	 L/C)	 การบริการเงินโอนไปต่างประเทศ	 และการบริการ 

รับเงินโอนจากต่างประเทศ

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 การบริการที่ถูกต้องแม่นย�า	 สะดวกรวดเร็ว	 อัตรา

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	 ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมให้

ลกูค้ามาใช้บรกิารด้านธรุกรรมการค้าต่างประเทศ	โดยธนาคารธนชาต

ค�านึงถึงการตอบสนองความต้องการและการส่งเสริมการท�าธุรกรรม

ของลกูค้าในภาพรวม	ธนาคารธนชาตมเีป้าหมายการขยายฐานลกูค้า 

ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่	 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 ธนาคาร 

ธนชาตได้สนบัสนนุวงเงนิสนิเชือ่เพือ่การน�าเข้า	สนิเชือ่เพือ่การส่งออก 

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า	 รวมทั้งให้ 

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับเอกสารการค้าต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญ	อีกทั้ง 

ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้าต่างประเทศให้มีความ

หลากหลาย	และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 โดยใช้ 

ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมอยู่ในทุกทวีป 

เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

ในผลิตภัณฑ์และบริการจากธนาคารธนชาต

 2.4	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ธนาคารธนชาตให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ใน	 

4	 รูปแบบ	 ได้แก่	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่	 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ใช้แล้ว	 ผ่านช่องทางการขายรถยนต์โดยผู้แทนจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่

และรถยนต์ใช้แล้ว	และการให้บรกิารสนิเชือ่	Sale	and	Lease	Back 

ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์	“สนิเชือ่ธนชาตรถแลกเงนิ”	และ	“สนิเชือ่ธนชาต 

เล ่มแลกเงิน”	 โดยทั้งสองผลิตภัณฑ์เป ็นสินเชื่อที่ตอบสนอง 

ความต้องการของผูบ้รโิภคทีต้่องการเงนิสด	ด้วยวงเงนิอนมุตัทิีส่งูกว่า 

สินเชื่อเงินสดส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผ่อนช�าระนานกว่า 

สินเชื่อบุคคลทั่วไป	 ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวด 

ที่สอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนช�าระได้

  

	 	 นอกจากนี้	ธนาคารธนชาตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบรกิารใหม่	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้า	

โดยส่วนของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์	ธนาคารธนชาตมีการพัฒนาบริการ

ออนไลน์ภายใต้โครงการ	Automotive	Lending	Digital	Experience 

(ALDX)	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่การขอสินเชื่อ	

ติดตามสถานะการอนุมัติ	 และน�าเสนอเอกสารประกอบการขาย	

(Sales	Sheet)	เพือ่ให้ตอบรบันโยบายคุม้ครองผู้ ใช้บรกิารทางการเงนิ 

(Market	 Conduct)	 รวมถึงสามารถได้รับสิทธิพิเศษอื่น	 ๆ	 เมื่อเป็น
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ลูกค้าของธนาคารธนชาต	และงานบริการหลังการขาย	(After	Sale	

Services)

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 สภาวะยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศปี	2562	เมือ่เทยีบ 

กับปี	 2561	 มีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อย	 โดยธนาคารธนชาต 

ให้ความร่วมมือทางกลยุทธ์การท�าธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�า	

รวมถงึการออกแคมเปญส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย	 และยังคงเป็นผู้น�าตลาดใน 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

  

	 	 ในด้านของสนิเชือ่รถยนต์ใช้แล้ว	ธนาคารธนชาตมกีาร

ปรบันโยบายและกระบวนการพจิารณาเครดติ	เพือ่ควบคมุคณุภาพหนี้	

นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตยงัคงมุง่เน้นการให้บรกิารสนิเชือ่รถแลกเงนิ 

และสินเชื่อเล่มแลกเงินแก่ลูกค้าเดิมของธนาคารธนชาต	 โดยมี 

จุดบริการทางสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า	495	สาขา	ทั่วประเทศ

	 2.5	 สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 เป็นการให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศัย	

โดยแบ่งเป็น	2	ประเภท	คอื	บรกิารสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	ทีใ่ห้บรกิาร

ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัย	 หรือรีไฟแนนซ์สินเชื่อ

บ้านจากสถาบันการเงินอื่นมาใช้สินเชื่อกับธนาคารธนชาต	 ภายใต้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์	ธนชาต	Home	Loan	และบริการสินเชื่ออเนกประสงค์	

ที่ให้บริการส�าหรับลูกค้าที่ต้องการน�าเงินก้อนไปใช้ ในชีวิตประจ�าวัน 

ภายใต้ชือ่ผลติภณัฑ์	สนิเชือ่ธนชาตบ้านแลกเงนิ	(Cash	Your	Home)	

และสินเชื่อโฮมพลัส	 (Home	Plus)	 ส�าหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

รายปัจจุบันของธนาคารธนชาตที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจาก 

สินเชื่อบ้านธนชาต

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธนาคารธนชาตมุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วในการให้

บริการและน�าเสนอบริการที่ครบวงจร	 ครอบคลุมทุกความต้องการ

ของลูกค้า	 รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะ

การแข่งขัน	 โดยมีฝ่ายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ	 (Housing	

and	 Secured	 Personal	 Loan)	 ภายใต้สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย	 (Retail	 and	 Small	 Business	 Product	 

Development)	 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

ก�าหนดเงือ่นไข	อตัราดอกเบีย้	และการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ  

ผ่านเครือข่ายสาขา	โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ลูกค้าที่ต้องการ

ซื้อบ้านและลูกค้าที่ต้องการสินเชื่ออเนกประสงค์โดยใช้บ้านเป็น 

หลักประกัน	 ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีช่องทางการให้บริการ	 

โดยเจ้าหน้าที่ทีมขายลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายสาขา	 ดูแลการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนธุรกิจ

 2.6	 สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 การให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน

ประเภทสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม ่ระบุวัตถุประสงค์	 และระบุ

วัตถุประสงค์	 เพื่อเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ให้หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ	 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์

ต่าง	ๆ	ดังนี้

  1)	 บตัรเครดติ	เป็นวงเงนิสนิเชือ่ในบตัรเครดติส�าหรบั

ใช้ซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสด	 หรือสามารถเบิกถอนเงินสด 

ผ่านตู้	 ATM	 (Cash	 Advance)	 รวมถึงบริการโอนเงินผ่อนสบาย	

(Sabai	Cash)	บริการเงินสดโทรสั่งได้	(Cash	Transfer)	และบริการ

ผ่อนสบาย	(Smile	Plan)	ธนาคารธนชาตมีบัตรเครดิตร่วมกับ	Visa	

และ	MasterCard	 โดยน�าเสนอบัตรต่าง	 ๆ	 ตามความต้องการของ

ลูกค้า	ดังนี้

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	Diamond	ส�าหรับลูกค้า 

ที่นิยมสะสมคะแนน	 โดยทุก	 ๆ	 25	 บาท	 ของการใช้จ่ายผ่านบัตร	 

จะได้รับ	1	คะแนนสะสม	โดยบัตรตระกูลไดมอนด์สามารถแบ่งออก

เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ไดมอนด์	(ระดบั	Platinum)	บล	ูไดมอนด์	และ

แบล็ค	ไดมอนด์	(ระดับ	World	หรือ	Signature)

   -	 บัตรเครดิตธนชาต	MAX	Platinum	ส�าหรับ

ลูกค้าที่ต้องการเงินคืน	(Cash	Back)	ส�าหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร	

โดยไม่นิยมสะสมเป็นคะแนน	เงินคืนสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ	1.25

  2)	 บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต	 (FLASH	 Plus)  

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล	 ซึ่งให้บริการในรูปแบบบัตรสินเชื่อ

บุคคล	 ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์	 “FLASH	 Plus”	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้น

ความสะดวกและรวดเรว็ในการถอน	ผ่อน	โอน	ทกุโอกาส	ด้วยบรกิาร

หลัก	ๆ	ดังนี้

   -	 บริการโอนเงินผ่อนสบาย	 (Sabai	 Cash)  

โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี	ผ่อนช�าระคืนสูงสุด	60	เดือน

   -	 บริการเงินสดสั่งได้	 (Cash	 Transfer)  

โอนวงเงินที่เหลือในบัตรเข้าบัญชี	เงื่อนไขจ่ายคืนขั้นต�่าร้อยละ	3

   -	 บริการเงินสดกดทันที	 (Cash	 Advance)  

ได้ทั่วโลก	 24	 ชั่วโมง	 ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนด้วยเงื่อนไขจ่ายคืน

ขั้นต�่าร้อยละ	3

   -	 บริการผ่อนสบาย	 (Smile	 Plan)	 ผ่อนช�าระ

สนิค้าและบรกิาร	ณ	ร้านค้าทีร่่วมรายการ	ผ่อนช�าระคนืสงูสดุ	60	เดอืน 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

  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

ตามช่วงอาย	ุ(Life	Stage)	และวถิกีารด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	โดยเน้น 

การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย	 สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขจริง	 ไม่ยุ่งยาก	

และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน	ทัง้นี	้เพือ่การ

เข้าถึงลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�าวัน	(Everyday	Needs)

 กลุ่มที่	3	บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์

 3.1	 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 รองรับการท�าธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธุรกิจ	 

ทัง้ทีเ่ป็นนติบิคุคลและบคุคลธรรมดา	ผ่านบรกิารอนิเทอร์เนต็แบงกิง้	

(Thanachart	iBiz)	และช่องทางต่าง	ๆ 	ของธนาคารธนชาต	ให้มคีวาม

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วย	 บริการโอนเงิน	

(Fund	Transfer)	บรกิารโอนเงนิรายใหญ่ระหว่างธนาคาร	(BAHTNET) 

บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร	 (SMART)	 บริการรับช�าระ

เงินค่าสินค้าหรือบริการ	 (Bill	 Payment)	 บริการโอนเงินพร้อมเพย์	

(PromptPay	Fund	Transfer)	บรกิารช�าระเงนิผ่าน	QR	(QR	Payment) 

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ	 (Direct	 Debit)	 บริการโอนเงินเดือน	 

(Payroll)	บรกิารโอนเงนิต่างประเทศ	(Outward	Remittance)	บรกิาร

ธุรกรรมระหว่างประเทศ	(Trade	Finance)

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 รองรับการให ้บริการได ้ทั้ งบริษัทขนาดเล็กและ 

ขนาดใหญ่	รวมถึงลูกค้าบุคคลที่มีความต้องการความสะดวกรวดเร็ว

ในการท�าธุรกรรม	 โดยเน้นกลยุทธ์ ในการขายผ่านช่องทางของ 

ผู ้ช�านาญการด้านธุรกรรมทางการเงิน	 (Cash	 Management	 

Specialist)	 ส�าหรับบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง	 ส่วนบริษัท 

ขนาดเลก็และลกูค้าบคุคลทีท่�าธรุกจิ	จะใช้ช่องทางสาขาแบบ	Cross-

selling	และ	Up-selling

  

	 	 อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มช่องทาง 

ในการให้บริการผ่านทีมงาน	Service	Delivery	Specialist	เพื่อดูแล

ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด	

ทั้งนี้	ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จากบริการ	Contact	

Center	1770	ได้อีกด้วย

 3.2	 บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับลูกค้าบุคคล

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 รองรบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิของลกูค้า	ผ่านช่องทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง	ๆ	ของธนาคารธนชาต	ได้แก่

	 	 -	 บรกิารโมบายแบงกิง้	(Thanachart	Connect)

	 	 -	 บรกิารอนิเทอร์เนต็แบงกิง้	(Thanachart	iNet)

	 	 -	 บริการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน	 

(Thanachart	SMS	Alert)

  

	 	 เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความสะดวก	 รวดเรว็	 และปลอดภยั

ในการท�าธรุกรรมต่าง	ๆ	ดงัต่อไปนี	้บรกิารโอนเงนิ	(Fund	Transfer)	

บรกิารโอนเงนิรายย่อยอตัโนมตั	ิ (ORFT)	 บรกิารรบัช�าระเงนิค่าสนิค้า

หรอืบรกิาร	 (Bill	 Payment)	 บรกิารโอนเงนิพร้อมเพย์	 (PromptPay	

Fund	 Transfer)	 บรกิารช�าระเงนิผ่าน	 QR	 (QR	 Payment)	 บรกิาร 

รับโอนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ส�าหรับบัญชีธนาคารธนชาต	 บริการ

ก�าหนดวงเงนิโอนด้วยตนเอง	 บรกิารตรวจสอบและช�าระสนิเชือ่บ้าน	

สนิเชือ่รถยนต์	สนิเชือ่บคุคล	บญัชบีตัรเครดติ	และบตัรสนิเชือ่บคุคล	

FLASH	Plus	บรกิารขอรายงานข้อมลูเครดติ	จากบรษิทั	ข้อมลูเครดติ

แห่งชาต	ิ จ�ากดั	 (National	 Credit	 Bureau:	 NCB)	 บรกิารซือ้	 ขาย	 

สบัเปลีย่นกองทนุรวมของ	 บลจ.	 ธนชาต	 บรกิารเตอืนเพือ่จ่าย	 (Pay	

Alert)	บรกิารตรวจสอบสถานะการสมคัรสนิเชือ่รถยนต์	บรกิารส�าเนา

ทะเบยีนรถยนต์ออนไลน์	บรกิารสมคัรสนิเชือ่ออนไลน์และบรกิารเปลีย่น

วงเงนิในบตัรเครดติและบตัรสนิเชือ่บคุคลเป็นเงนิสดออนไลน์	(บรกิาร

โอนเงนิผ่อนสบายและบรกิารเงนิสดสัง่ได้)	เป็นต้น
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รายงานประจ�าปี 2562

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 เน้นกลยทุธ์การให้เจ้าหน้าทีส่าขาแนะน�าให้ลกูค้าเหน็ถงึ 

ประโยชน์และความสะดวกสบายในการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ของธนาคารธนชาตท�าธุรกรรมต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง	โดยไม่จ�าเป็นต้อง

เสียเวลามาที่สาขา	 นอกจากนั้น	 ธนาคารธนชาตยังใช้สื่อออนไลน์

ต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก	 ไลน์	 หรือช่องทางอื่น	 ๆ	 ในการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ถึงการพัฒนาและบริการใหม่	 ๆ	 เพื่อให้ดึงดูดใจ

ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	ลูกค้ายังสามารถสอบถามการใช้บริการได้จาก	

Contact	Center	1770	อีกด้วย

 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)	 และผู้ ให้บริการกระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Wallet	Service	Provider)

	 	 การให้บริการ	 BIN	 Sponsor	 แก่ผู้ ให้บริการระบบ

ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์	 (Payment	 Facilitator)	 นั้น	 เป็นการเพิ่ม

ศักยภาพให้กับร้านค้าตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่	

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรับช�าระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตร	

Visa	หรือ	MasterCard	โดยแบ่งตามประเภทร้านค้าเป็น	2	ประเภท	

ดังนี้

  1.	ร้านค้าประเภทมีหน้าร้าน	 รับช�าระค่าสินค้าหรือ

บริการผ่านเครื่องรับช�าระบัตร	(Electric	Data	Capture:	EDC)

  2.	ร้านค้าประเภท	e-Commerce	รับช�าระค่าสินค้า

หรือบริการผ่าน	Payment	Gateway

	 	 ส�าหรับการให้บริการ	 BIN	 Sponsor	 แก่ผู้ ให้บริการ

กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Wallet	Service	Provider)	นัน้	เป็นการ

เพิม่ศกัยภาพของกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์	ให้สามารถช�าระค่าสนิค้า

และบริการแก่ร้านค้ารับบัตรทั่วโลกที่รับช�าระด้วยบัตร	 Visa	 หรือ	

MasterCard	ในรูปแบบบัตรพรีเพด	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

  1.	บตัรเสมอืน	(Virtual	Prepaid	Card)	คอื	บตัรพรเีพด 

ที่อยู่ในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์บน	 e-Wallet	 Application	

โดยผูถ้อืบตัรสามารถใช้ช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารได้ทีร้่านค้าออนไลน์

เท่านั้น

  2.	บัตรพลาสติก	 (Physical	 Prepaid	 Card)	 คือ	 

บัตรพรีเพดที่ผู ้ถือบัตรสามารถใช้ช�าระค่าสินค้าหรือบริการได้ทั้ง 

ร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ที่มีตราสัญลักษณ์	 Visa	 หรือ	 

MasterCard

	 	 โดยบัตรพรีเพดทั้ง	 2	 ประเภทนี้	 เหมาะส�าหรับกลุ่ม 

คนรุ่นใหม่	วัยรุ่น	นักเรียน	นักศึกษา	และกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึง

การสมัครบัตรเครดิตได้

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธรุกจิการช�าระเงนิ	มกีารพฒันาการให้บรกิารในรปูแบบ

ใหม่	 ๆ	 มากขึ้น	 ทั้งจากผู้ ให้บริการรายเดิมและผู้ ให้บริการรายใหม่	 

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจสูงขึ้น	 โดยเฉพาะการให้บริการใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ธนาคารธนชาตจึงมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ

กบัพนัธมติรในการพฒันาบรกิาร	เพือ่ให้ก้าวทนักระแสโลกดจิทิลั	และ

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ ใช้บริการในการ

ท�าธุรกรรมทางการเงิน	 อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

แห่งชาติ	(National	e-Payment)

 4.2	 บริการร้านค้ารับบัตร

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ผลิตภัณฑ์บริการร้านค้ารับบัตร	 ให้บริการรับช�าระเงิน 

ได้หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดธุรกิจ	 โดย

สามารถแบ่งได้	ดังนี้

  1.	ผลิตภัณฑ์เครื่องรับบัตร	 (EDC)	 เหมาะกับกลุ่ม

ธรุกจิร้านค้าขนาดกลางถงึขนาดใหญ่	ทีม่คีวามต้องการเครือ่งรบับตัร 

และมีปริมาณธุรกรรมช�าระเงินผ่านเครื่องรับบัตรเป็นจ�านวนมาก	

เช่น	ร้านอาหาร	โรงพยาบาล	โรงแรม	รีสอร์ท	และสถาบันการศึกษา	 

โดยธนาคารธนชาตได้เพิ่ม	 Function	 Contactless	 เพื่อให้เครื่อง 

รบับัตรสามารถรองรับธุรกจิที่ต้องการความรวดเร็วในการท�าธุรกรรม	

ลกูค้าผูถ้อืบตัรสามารถช�าระค่าสนิค้าหรอืบรกิารด้วยตนเองเพยีงแตะ

บัตรที่เครื่องรับบัตร	 ซึ่งเหมาะกับร้านค้าประเภทร้านอาหารจานด่วน	

ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม	เป็นต้น

  2.	ผลิตภัณฑ์เครื่องรับรูดบัตรแบบเคลื่อนที่	Pay’	n 

Go	 (mPOS)	 เหมาะกับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กที่มีปริมาณการ 

ท�าธุรกรรมการช�าระเงินต่อเดือนเป็นจ�านวนไม่มาก	 รวมถึงธุรกิจ 

ที่มีตัวแทนหรือพนักงานขาย	 เช่น	 ประกันภัย	 ตัวแทนขายตรง	 

Delivery	 เป็นต้น	 เพื่อสะดวกต่อการออกพื้นที่และสามารถปิด 

การขายได้อย่างรวดเร็ว
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

  3.	บริการช่องทางการช�าระเงินผ่านระบบออนไลน์	

(Thanachart	 Payment	 Gateway)	 เหมาะกับกลุ่มธุรกิจแบบ	 

e-Commerce	 เช่น	 สายการบิน	 ร้านค้าออนไลน์	 Online	 Travel	

Agents	(OTA)	เป็นต้น

  4.	บริการช ่องทางการช�าระเงิน	 QR	 Code	 

(QR	 พารวย)	 เหมาะกับร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ 

ลดปัญหาการจัดการเงินสดและลดต้นทุนค่าธรรมเนียมการรับช�าระ

ด้วยบัตร	 ร้านค้าเปิดใช้บริการ	QR	Code	กับธนาคารธนชาตเพียง 

แห่งเดยีวกส็ามารถรบัช�าระเงนิได้จากทกุธนาคาร	โดยร้านค้าจะได้รบั

เงินเข้าบัญชีแบบ	 Real-time	 ระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมียอดรับ

ช�าระเข้าบัญชี	 และร้านค้ายังสามารถตรวจสอบรายการรับช�าระเงิน 

รวมถึงรายการรับช�าระย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน	 TShop	 

นอกจากนี้	 ร้านค้ายังสามารถสร้าง	 QR	 Code	 บนหน้าจอเพื่อเพิ่ม

ความคล่องตัวในการให้บริการรับช�าระ	 ค่าสินค้าหรือบริการนอก

สถานที่ได้อีกด้วย

	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและสนับสนุนการช�าระเงิน

ระหว่างประเทศไทยและ	สปป.	ลาว	ธนาคารธนชาตได้ขยายบริการ

ร้านค้ารับช�าระเงินด้วย	 QR	 Code	 ส�าหรับรองรับการช�าระเงิน 

ข้ามประเทศระหว่าง	 2	 ประเทศ	 โดยลูกค้าของธนาคารการค้า 

ต่างประเทศลาว	 (Banque	Pour	Le	Commerce	Exterieur	 Lao	

Public:	BCEL)	ของ	สปป.	ลาว	สามารถช�าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิาร

ผ่านแอปพลิเคชัน	BCEL	One	Pay

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ผลิตภัณฑ์บริการร้านค้ารับบัตร	 มุ่งเน้นขยายธุรกิจ 

ไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการท�าธุรกิจ	 และยังเปิดกว้างให้กับ

ธุรกิจขนาดเล็กที่มองหาตัวช่วยในการบริหารจัดการเงิน	โดยธนาคาร

ธนชาตมีการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจในการออกพื้นที่เพื่อหาร้านค้า 

ใหม่	ๆ 	รวมถงึการออกรายการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็น 

การรกัษาฐานกลุม่ลกูค้า	อกีทัง้ยงัสร้างความมัน่ใจในการใช้ผลติภณัฑ์

ของธนาคารธนชาต

 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

	 	 ให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันที	 และการ 

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 เพื่อธุรกรรมของลูกค้าทางด้าน

การค้าต่างประเทศ	 และเพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศเข้า/ออก	

ส�าหรับการรับและช�าระค่าสินค้าและบริการเพื่อบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล	 รวมถึงการเปิดบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	

(Foreign	Currency	Deposit	Account:	FCD)	เป็นต้น

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 ธนาคารธนชาตมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมการให้

บริการแก่ธุรกิจและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ	 รวมถึงมีการปรับอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหว 

ในตลาดโลก	เพื่อให้ลูกค้าของธนาคารธนชาตได้รับอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ทันต่อเหตุการณ์และเป็นธรรม

 5.2	 บริการงานสนับสนุนธุรกิจหลักทรัพย์

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 	 ให้บริการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน	 (Custodian)	 เป็น 

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ	(Fund	Supervisor)	เป็นผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ 

(Bondholder	Representative)	และเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์และ

ตัวแทนช�าระเงิน	(Registrar	and	Paying	Agent)

  การตลาดและการแข่งขัน

	 	 เพื่อเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุม

ทุกความต้องการของลูกค้า	 ในส่วนของการให้บริการเป็นผู้รับฝาก

ทรัพย์สินและผู้ดูแลผลประโยชน์	 ธนาคารธนชาตใช้ผลิตภัณฑ์เสริม

เพือ่เพิม่ความคล่องตวัในการบรหิารการเงนิและการลงทนุแก่กองทนุ

ต่าง	 ๆ	 ที่มาใช้บริการ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์ด้าน	 Cash	 Management	

เป็นต้น	 ส่วนบริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 และนายทะเบียนหลักทรัพย์

และตวัแทนช�าระเงนิ	ธนาคารธนชาตอาศยัเครอืข่ายธรุกจิและความ

สัมพันธ์อันดีกับฐานลูกค้าของธนาคารธนชาตในการขยายการบริการ

ดังกล่าว
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รายงานประจ�าปี 2562

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัดในการ

ประกอบธุรกิจ

	 เศรษฐกิจไทยในปี	 2562	 มีทิศทางชะลอตัวที่ร้อยละ	 2.4	 

จากร้อยละ	4.2	ในปีก่อนหน้า	เนือ่งจากความผนัผวนด้านภมูริฐัศาสตร์	

(Geopolitical)	 สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในฮ่องกง	 

ความยืดเยื้อของการประกาศออกจากสหภาพยุโรปของประเทศ

อังกฤษ	 (Brexit)	 และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	

และจีน	ซึ่งมีระดับความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส	2	ของปี	ท�าให้

ภาพรวมของการส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัว	 โดยมูลค่าการ 

ส่งออกในปี	2562	หดตัวที่ร้อยละ	3.2	จากร้อยละ	7.5	ในปีก่อนหน้า	

ในขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัว 

ในอัตราที่ลดลง	การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ

และการค้าโลก	 การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมีความล่าช้า	 ท�าให้ 

การลงทนุของภาครฐัขยายตวัในระดบัต�า่	ส�าหรบัการบรโิภคภาคเอกชน 

โดยรวมยงัทรงตวั	โดยการบรโิภคสนิค้าคงทนมทีศิทางลดลงสบืเนือ่ง 

จากการส่งออกที่ชะลอตัว	ในขณะที่การบรโิภคสินค้าไม่คงทนปรบัตัว 

ดขีึน้ในไตรมาส	4	ของปี	เนือ่งด้วยได้รบัแรงสนบัสนนุจากการจ้างงาน

ที่ขยายตัว	 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ	 การผลิตภาค

อตุสาหกรรมยงัคงอยู่ในภาวะหดตวั	สะท้อนจากอตัราการใช้ก�าลงัการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับต�่า	 ประกอบกับสินค้าคงคลัง

ของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับสูง	ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตภาค

อุตสาหกรรมในระยะต่อไป	

	 ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบ 

หลายประการ	ประกอบกบัอตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปอยู่ในระดบัต�่ากว่ากรอบ

เป้าหมายที่ร้อยละ	 0.71	 เนื่องจากราคาพลังงานตกต�่า	 ท�าให้	 ธปท.	

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในป	ี 2562	 เป็นจ�านวน	 2	 ครั้ง	 จาก

ร้อยละ	1.75	เป็นร้อยละ	1.50	ในไตรมาส	3	และจากร้อยละ	1.50	

เป็นร้อยละ	1.25	 ในไตรมาส	4	 เพื่อช่วยสนับสนุนการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินภายใต้ปัจจัยเสี่ยง

ต่าง	ๆ	ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง	นอกจากนี้	ธปท.	ยังคงให้ความ

ส�าคัญกับพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น	 (Search	 for	

Yield)	ของการลงทุนในสินทรพัย์ที่มีความเสี่ยงสงู	ซึง่นักลงทุนอาจมี

การประเมนิความเสีย่งในระดบัต�า่กว่าทีค่วร	(Underpricing	of	Risk)	

และพฤติกรรมการก่อหนี้และความสามารถในการช�าระหนี้ของภาค

ครัวเรือนและธุรกิจ	 SMEs	 โดย	 ธปท.	 ได้ออกมาตรการก�ากับดูแล

สถาบันการเงิน	 (Microprudential)	 และมาตรการดูแลเสถียรภาพ

ระบบการเงนิ	(Macroprudential)	เพือ่ดแูลเสถยีรภาพระบบการเงนิ

ของประเทศในปีนีอ้ย่างต่อเนือ่ง	เช่น	1)	การขยายขอบเขตการก�ากบั

ดแูลธรุกจิสนิเชือ่ส่วนบคุคลให้ครอบคลมุถงึสนิเชือ่ทีม่ทีะเบยีนรถเป็น

ประกัน	 2)	 การปรับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	

(LTV)	และ	3)	การก�ากบัดแูลการก่อหนีส้นิภาคครวัเรอืน	ผ่านแนวทาง

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ	(Responsible	Lending)	เป็นต้น	

 

	 ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	 รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง

ด้านสงครามการค้า	 ภูมิรัฐศาตร์	 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับ

ประเทศคู ่แข่งทางการค้า	 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ	

(Climate	 Change)	 และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ท�าให้

เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี	2563	มีแนวโน้มชะลอตัวลง	 โดยเฉพาะ

ธุรกิจการท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ 

ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง	 อาจมีระดับ 

ความรนุแรงลดลง	จากการทีร่ฐับาลไดอ้อกมาตรการการเงนิการคลัง

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว	 ซึ่งประกอบด้วย	

มาตรการด้านภาษี	 และมาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงิน 

ภาครัฐและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	(SFIs)	ทั้งนี้	คาดว่าในปี	2563	

แนวโน้มการบริโภคภายในประเทศจะยังคงทรงตัวอันเนื่องมาจาก 

หนีค้รวัเรอืน	การส่งออกยงัคงเผชญิกบัภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั

จากประเทศคู่ค้าหลักของไทย	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	และฮ่องกง	ในขณะที่

การลงทนุภายในประเทศโดยเฉพาะรายจ่ายการลงทนุภาครฐัชะลอตวั

เนือ่งจากกระบวนการเบกิจ่ายงบประมาณทีไ่ม่เป็นไปตามก�าหนดเวลา	

อย่างไรกด็	ีในไตรมาสแรกของปี	2563	ธปท.	ได้ประกาศปรบัลดอตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ	 1.25	 เป็นร้อยละ	 1.00	 เพื่อช่วยพยุง

การเติบโตของเศรษฐกิจในปี	 2563	นอกจากนี้	 อาจมีปัจจัยบวกจาก

มาตรการภาครัฐ	ที่จะเข้ามาช่วยพยุงภาวะเศรษฐกิจได้ ในระยะต่อไป	

หากเศรษฐกิจไทยหดตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์	อย่างเช่น	มาตรการ

ของภาครัฐที่เคยเกิดขึ้นในปี	2562

 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน

	 ระบบอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญกับความ

ท้าทายทั้งปัจจัยทางการเมือง	 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการ

ก�ากับดูแล	 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป	 การน�าเทคโนโลยี 

มาปรบัใช้ในการให้บรกิารมากขึน้	แนวโน้มการชะลอตวัของเศรษฐกจิ

ไทยและโลก	ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	ภาระหนี้ภาค 

ครวัเรอืนและธรุกจิ	SMEs	ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู	การบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิ 

คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่	 นอกจากนี้	 ระบบอุตสาหกรรมธนาคาร

พาณิชย์ยังต้องแข่งขันกับผู้ ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

พาณิชย์ที่น�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการให้บริการมากขึ้น	 จึงท�าให้

ธนาคารพาณิชย์ต่าง	ๆ 	เร่งปรับวิธีการด�าเนินธุรกิจด้วยการขยายการ

ให้บริการในรูปแบบธนาคารดิจิทัล	 (Digital	Banking)	การประยุกต์

เทคโนโลยี	ค้นคว้า	การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่	ๆ 	พร้อมทั้ง 

สร้างความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการ	Tech	Startup	การให้ความส�าคญั

กับการดูแลคุณภาพของสินเชื่อเพื่อรับมือกับแรงกดดันจากปัญหา 

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได	้ (NPLs)	 การเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ด้วยการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ	การปรับตัวเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 (Market	 Conduct)	 และ

การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้พร้อม

ส�าหรับการให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัล	เป็นต้น
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 อย่างไรก็ดี	 เสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยโดยรวมยัง 

คงแขง็แกร่ง	ซึง่สะท้อนได้จากอตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 

ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ	19.61	เพิ่มขึ้น 

จากร้อยละ	 18.33	 ในปี	 2561	 การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง	 (Liquidity	

Coverage	 Ratio:	 LCR)	 ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ	 ซึ่งอยู่ใน

ระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่	 ธปท.	 ก�าหนด	 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	

184.01	 ในปี	 2561	 เป็นร้อยละ	 187.5	 แต่ระบบธนาคารพาณิชย์ 

ยังคงสามารถสร้างก�าไรได้สูงถึง	 270,881	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	

207,245	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ถงึร้อยละ	31	โดยเป็นผลจากการเพิม่ขึน้ 

ของก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนร้อยละ	 696	 จาก	 17,641	 ล้านบาท	 

ในปี	 2561	 ตามการขยายตัวของเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ	36	จาก	1,103,856	ล้านบาท	ในปี	2561	ขณะที่มีการเพิ่มขึ้น 

ของค่าใช้จ่ายกันส�ารองหนี้สูญ	 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการ

ด้อยค่าถึงร้อยละ	9	จากปีก่อน	149,171	ล้านบาท

	 ในปี	2563	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องเผชิญกับสภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว	 ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ที่มี

ส่วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	ได้แก่	1)	ผลกระทบจากสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯ	 และจีน	 2)	 ความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์	

3)	 สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการค้า	 

4)	ความแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศ	(Climate	Change)	5)	การแพร่ 

ระบาดของไวรสัโควดิ-19		6)	ภาระหนีค้รวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู	และ	

7)	ระดบัหนีเ้สยี	(NPL)	ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้	ปัจจยัเหล่านีท้�าให้ธนาคาร

พาณิชย์ต้องปรับตัวและระมัดระวังในการด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงการให้

ความส�าคัญในการพัฒนาระบบดิจิทัล	 เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของ

ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 อย่างไรก็ดี	 สภาวะเศรษฐกิจที่จะมีแนวโน้ม

ชดัเจนมากขึน้ในครึง่ปีหลงัจะเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะสนบัสนนุการลงทนุ

ภายในประเทศ	การจ้างงาน	และการบริโภค	และเป็นโอกาสส�าหรับ

ธนาคารพาณชิย์ในการเตบิโตสนิเชือ่ธรุกจิและสนิเชือ่เพือ่การบรโิภค

	 อนึ่ง	 ระบบอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์โดยรวมยังมุ่งเน้น

การด�าเนนิธรุกจิด้วยการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของข้อมลู	(Data-Driven)	

และยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	(Customer	Centricity)	ทัง้นี	้การใช้ฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 ของลูกค้าในการวิเคราะห์เพื่อความ

เข้าใจลูกค้าในเชิงลึก	 (Customer	 Insight)	ทั้งในแง่พฤติกรรมและ 

รูปแบบการตัดสินใจของลูกค้า	 (Customer	 Journey)	 ในการท�า

ธุรกรรมทางการเงิน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์และ

ออกแบบผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิ	รวมถงึการพฒันาช่องทาง 

การให้บรกิารและการขยายความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิในการ

เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าในแต่ละกลุ่มและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

 ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาต

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

	 ในปลายปี	2562	ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินการตามแผนการ

รวมกิจการกับธนาคารทหารไทยเพื่อผนึกก�าลังความเชี่ยวชาญ	 และ

จุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 โดยทั้งสองธนาคารมีจุดมุ่งหมาย 

ที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพของ 

การให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร	(Total	Financial	Solution)	

คอยดูแลลูกค้าอย่างบูรณาการ	 ตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ที่ดี 

ให้แก่ลูกค้า	 ซึ่งจะท�าให้ธนาคารมีความมั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น	 

โดยการรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี	 2564	 

ผลจากการควบรวมกิจการจะท�าให้ธนาคารใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น 

มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่า	 คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ	 2	 

ล้านล้านบาท	 กลายเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	 6	

ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย	

	 ส�าหรบัความสามารถในการแข่งขนั	ธนาคารใหม่จะมศีกัยภาพ

ในการสนับสนุนลูกค้าได้มากขึ้น	 เนื่องจากการผสานจุดแข็งของ

ธนาคารธนชาตในฐานะทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญการให้บรกิารสนิเชือ่รายย่อย	

โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์	เป็นผู้น�าอันดับ	1	ของตลาด	และธนาคาร

ทหารไทยที่มีจุดเด่นในการระดมเงินฝาก	 ทั้งนี้	 การผสานจุดแข็ง 

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น	 ลูกค้า	

คู่ค้า	 พนักงาน	 และผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนระบบอุตสาหกรรมธนาคาร

พาณิชย์

	 ส�าหรับในแง่ฐานลูกค้า	 ธนาคารใหม่จะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

เป็น	10	ล้านคน	โดยมีการทับซ้อนกันเพียงเล็กน้อยและมีผลิตภัณฑ์

และบริการที่ครอบคลุมตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น	 มีช่องทางและ 

เครือข่ายสาขาเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งท�าให้ธนาคารใหม่มีความสามารถ 

ในการดแูลลกูค้าได้อย่างครบวงจรผ่านการเสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร

ที่ดีที่สุดจากทั้งสองธนาคาร	

	 นอกจากนี้ 	 ด ้วยขนาดที่ ใหญ่ขึ้นเป ็นสองเท ่าจะท�าให ้ 

ธนาคารใหม่มีความสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการท�าธุรกิจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 มีความสามารถในการลงทุนในเรื่อง

เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนา

ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างช่องทางต่าง	 ๆ	 เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ	

(Seamless)	 และการพัฒนาบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น	 เพื่อให้เราสามารถ

สร้างสรรค์สินค้าและบริการด้านการเงินใหม่	 ๆ	 เพื่อท�าให้ชีวิตลูกค้า

ดีขึ้น

	 ส�าหรับในปี	2562	ธนาคารธนชาตนับได้ว่าเป็นธนาคารหนึ่ง 

ที่มีศักยภาพในการเติบโตในสูง	 มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ

แข็งแกร่ง	 โดยสามารถรักษาต�าแหน่งความเป็นผู้น�าสินเชื่อรถยนต์

อันดับหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง	 ปรับโครงสร้างเงินฝากสัดส่วนเงินฝาก
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ออมทรัพย์ต้นทุนต�่าและเงินฝากประจ�าได้อย่างเหมาะสม	 พร้อมทั้ง

จัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้อัตราส่วน

ต้นทุนจากการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี	 ในขณะเดียวกันสามารถรักษาคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี 

ต่อเนื่องผ่านกระบวนการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็น

ระบบและมปีระสทิธภิาพ	และมอีตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 

ตามเกณฑ์	Basel	III	ในระดับสูง	

	 โดยภาพรวมในปี	 2562	 ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

มสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้	1,003,721	ล้านบาท	และมเีงนิให้สนิเชือ่จ�านวน	

713,978	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	5.2	จากปีก่อน	ขณะทีม่ผีลก�าไร 

สุทธิจ�านวน	 25,621	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 74.3	 จากปีก่อน	 

นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตมีเงินรับฝากจ�านวน	 734,352	 ล้านบาท	

ลดลงร้อยละ	 2.4	 เมื่อพิจารณาทางด้านการบริหารความเสี่ยงและ

คุณภาพสินทรัพย์	 ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด 

รายได้ต่อสินเชื่อรวม	(NPL	Ratio)	อยู่ที่ร้อยละ	2.29	ใกล้เคียงกับ

สิ้นปีที่ผ่านมา	แต่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม	ขณะที่ด�ารงอัตราส่วน

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ	 19.65	 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)	 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น	 ๆ 

ได้แก่	การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	

การเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน	 กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือ

รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน	การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์	การเป็นผู้ออก

และเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์	และการให้บรกิารออกแบบ

การลงทุน	 และได้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ	 ส-1	

(Full	 Service)	 โดยประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจ 

ทีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 	ได้แก่	การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง	 การเป็นผู้ค้าสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า	และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บล.	 ธนชาต	 ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	 โดยแบ่งออกเป็น	 

2	ธรุกจิหลกั	ได้แก่	ธรุกจินายหน้าค้าหลกัทรพัย์	และธรุกจิวาณชิธนกจิ 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บล.	ธนชาต	มีส�านักงานสาขาทั้งหมด	 

10	สาขา	โดยประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์	ให้บรกิารเป็นนายหน้าซือ้ขาย 

หลักทรัพย์	 รวมทั้งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์หลักทรัพย์แก่ลูกค้า 

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	 ลูกค้าของ	 บล.	 ธนชาต	 

มีทั้งบุคคลธรรมดา	 นิติบุคคล	 และลูกค้าสถาบัน	 ทั้งในและ 

ต่างประเทศ

	 2.	 การเป็นตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	ให้บรกิาร

เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารอนุพันธ์

	 3.	 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	 (Securities	 Borrowing	

and	Lending:	SBL)	ให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	ส�าหรับ

ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

	 4.	 การเป็นผู้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสทิธอินุพนัธ์	

(Derivative	Warrant:	 DW)	 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน 

ให้กับลูกค้าในการเพิ่มสภาพคล่อง	 และกระจายความเสี่ยงในการ

ลงทุน

	 5.	 ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	 

ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู ้ถือหน่วยลงทุน	 

(Selling	 Agent)	 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่าง	 ๆ	 

ที่	 บล.	 ธนชาต	 เป็นตัวแทนทั้งหมด	 17	 แห่ง	 อีกทั้ง	 บล.	 ธนชาต	 

ยงัเข้าร่วมโครงการ	Fund	Service	Platform	ภายใต้ชือ่บรกิาร	Fund	

Connext	ที่พัฒนาโดยบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	

จ�ากัด	 ร่วมกับ	 ตลท.	 และบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เข้าร่วมโครงการ	

เพื่อให้เกิด	 Platform	 กลางในการท�าธุรกรรมซื้อขายหน่วยลงทุน 

บนระบบเดียว	 และลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้บริการซื้อขาย 

ผ่านระบบ	 Streaming	 for	 Fund	 บนโทรศัพท์มือถือได้เอง	 หรือ

สามารถสอบทานพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมครบทุกบริษัท 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ ในที่เดียว	(Consolidated	Portfolio)

	 6.	 ทีป่รกึษาทางการเงนิและจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์	ให้บรกิาร 

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	 และเป็นผู้จัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และ

ตราสารทุน	 ทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่าย	ผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย	

ผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

	 7.	 นายทะเบียนหลักทรัพย์	 ให้บริการใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 

งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผู้ออกหลักทรัพย์	 นายทะเบียน 

ผู ้ถือหลักทรัพย์	 และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทผู ้ออก 

หลักทรัพย์โครงการการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่กรรมการ

หรือพนักงาน	หรือบริษัทย่อย	(Employee	Stock	Option	Program:	

ESOP)
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 8.	 การเป็นผู ้ออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ที่มีอนุพันธ ์แฝง	 

(Structured	 Note)	 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการลงทุน 

ที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางเลือก 

ในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

	 9.	 การให้บริการออกแบบการลงทุน	 (Wealth	 Advice)	

บริการออกแบบการลงทุนให้กับลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการ

เงินและตลาดทุนได้ง่ายและหลากหลายยิ่งขึ้น	 โดยดูจากความ

ต้องการและตวัตนของลกูค้าเป็นส�าคญั	ซึง่การบรกิารลงทนุนีจ้ะช่วย 

ก�าหนดสัดส่วนเงินลงทุนที่ครบวงจรด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป	 

ด้วย	 5	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การส�ารวจและท�าความเข้าใจผู้ลงทุน	 

2)	 การก�าหนดโครงสร้างการลงทุน	 3)	 การลงทุนตามแผนจัดสรร 

การลงทนุ	4)	การตดิตามและปรบัปรงุการลงทนุ	และ	5)	การรายงาน 

ภาพรวมการลงทุน	 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งส�าคัญที่เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุน

บริหารความมั่นคงทางการเงิน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 1.	 เศรษฐกิจไทยปี	 2562	 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ	 2.4	

ชะลอตัวจากปี	2561	ที่ขยายตัวร้อยละ	4.2	 เนื่องมาจากผลกระทบ

ของนโยบายการค้าระหว่างสหรฐัฯ	และจนีทีเ่ข้มงวดมากขึน้	มกีารขึน้

ภาษีน�าเข้าระหว่างกันหลายรอบ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้า

โลกชะลอตัว	 และนักลงทุนชะลอการลงทุนออกไป	 ขณะที่มาตรการ 

การเงินและมาตรการการคลังมีประสิทธิภาพจ�ากัด	 จากงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี	 2563	 ล่าช้า	 และการลดอัตราดอกเบี้ยของ	

ธปท.	 ไม่ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	 และภาค

อสงัหารมิทรพัย์ได้รบัผลกระทบจากมาตรการควบคมุการปล่อยสนิเชือ่ 

ส�าหรับบ้านหลังที่สอง	 เป็นต้นไป	 โดยดัชนีหุ้นไทย	 (SET	 Index)	 

ปิดตลาดสิ้นปี	 2562	 ที่	 1,579.84	 จุด	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.02	 

จากปีก่อนหน้า	ด้วยปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่	5.25	หมืน่ล้านบาทต่อวนั 

ลดลงร้อยละ	6.9	เมื่อเทียบกับปี	2561	ที่มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย	

5.64	หมื่นล้านบาทต่อวัน

 

	 	 ดัชนีตลาดหุ้นไทย	 (SET	 Index)	 ปรับสูงขึ้นจากระดับ	 

1,550	จดุในช่วงต้นปี	2562	ไปท�าจดุสงูสดุของปีในช่วงเดอืนกรกฎาคม	

ทีร่ะดบั	1,750	จดุ	โดยการปรบัสงูขึน้ของตลาดหุน้ไทยในช่วงครึง่ปีแรก	 

มีปัจจัยสนับสนุนจากการเปลี่ยนท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ	 

จากคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง	 3	 ครั้ง	 (Hawkish)	 

ในปี	2562	แต่กลบัส่งสญัญาณหยดุขึน้ดอกเบีย้	(Dovish)	ตัง้แต่ต้นปี 

นอกจากนี	้ยงัส่งสญัญาณหยดุลดการลดขนาดสนิทรพัย์	(Quantitative 

Tightening)	 ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ	

อายุ	 10	ปี	ปรับลดลงจากร้อยละ	3.3	 ในช่วงปลายปี	 2561	มาท�า

จุดสูงสุดในช่วงไตรมาส	3	ของปี	2562	ที่ร้อยละ	1.4	อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวกลับมาเติบโตอีกครั้ง	 จากผลของมาตรการฟรีวีซ่าและ 

ฐานต�่าในปีก่อน	ประกอบกับดัชนี	MSCI	(Morgan	Stanley	Capital	

International)	 มีการเพิ่มน�้าหนักลงทุนตลาดหุ้นไทยหลังมีการปรับ

เกณฑ์สภาพคล่องให้ครอบคลุมถึงใบแสดงสิทธิประโยชน์ที่เกิดจาก

หลักทรัพย์อ้างอิงไทย	 (NVDR)	 อย่างไรก็ดี	 ตลาดหุ้นไทยค่อย	 ๆ	 

ปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี	2562	ด้วยปัจจัยเสี่ยง	ดังนี้

  

  ปัจจัยแรก	 ผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไทย 

แม้พรรคพลังประชารัฐจะสามารถเป็นแกนน�าในการจัดตั้งรัฐบาล 

อย่างที่ตลาดคาดการณ์ไว	้ แต่พรรคร่วมรัฐบาลที่มีคะแนนเสียงรวม	

254	เสียง	เทียบกับฝ่ายค้านที่มีคะแนนเสียงรวม	246	เสียง	ท�าให้ 

นกัลงทนุมคีวามกงัวลต่อเสถยีรภาพรฐับาล	นอกจากนี	้การจดัตัง้รฐับาล 

ที่ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2563	

ล่าช้าออกไปจากเดือนตุลาคม	2562	เป็นเดือนกมุภาพันธ์	2563	หรือ

ล่าช้าออกไป	4	เดอืน	ส่งผลต่อการใช้นโยบายการคลงัมปีระสทิธภิาพ

จ�ากัด

 

  ปัจจัยที่สอง	 นโยบายการค้าตงึตวัระหว่างสหรฐัฯ	และจนี 

โดยมกีารขึน้ภาษนี�าเข้าส�าหรบัสนิค้าเกอืบ	4	แสนล้านดอลลาร์สหรฐัฯ	

เริ่มส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้าโลก	 โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

ภาคการผลติ	(Manufacturing	Purchasing	Manager	Index)	ของกลุม่

ประเทศหลกัปรบัลดลงต่อเนือ่งตัง้แต่ต้นปี	นอกจากนี้	การปรบัลดลง 

ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสหรัฐฯ	 เข้าใกล้อัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสหรัฐฯ	 ซึ่งเป็นดัชนีชี้น�า	 (Leading 

Indicator)	 ต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย	 ยิ่งส่งผลต่อบรรยากาศ 

การลงทุนโดยรวม

 

  ปัจจัยที่สาม	 การแข็งค่าของค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	จาก	32.2	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	ในช่วงต้นปี	มาที่ 

30.0	 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ	 ในช่วงปลายป	ี 2562	 หรือแข็งค่าขึ้น

ร้อยละ	7	รวมถึงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น	ๆ	ในภูมิภาค	ไม่ว่า

จะเป็นการแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินหยวน	ร้อยละ	8.5	การแข็งค่า

เมือ่เทยีบกบัค่าเงนิยโูร	ร้อยละ	12	การแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัค่าเงนิเยน 

ร้อยละ	5.8	และแขง็ค่าเมือ่เทยีบกบัค่าเงนิดอง	ร้อยละ	7	ส่งผลกระทบ 

ต่ออุตสาหกรรมส่งออกโดยรวม	 และเป็นความเสี่ยงต่อการดึง 

เงินลงทุนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 (EEC)	

ในระยะถัดไป

 

  ปัจจัยที่สี่	 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต�่ ากว ่าที่ตลาด 

คาดการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง	 จากทั้งภาคการส่งออก 

ทีอ่่อนแอ	และมาตรการการเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพจ�ากดั	ดงัทีไ่ด้ 

กล่าวมาแล้ว	รวมถงึผลกระทบของผลติภณัฑ์ปิโตรเคม	ีและน�า้มนักลัน่ 

ส่งผลให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่	 (Bloomberg	 Consensus)	 ปรับลด

ประมาณการก�าไรของ	 ตลท.	 ลงต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ต้นปี	 จนถึงสิ้นปี	 

จากราคา	115	บาทต่อหุ้น	เป็นราคา	93	บาทต่อหุ้น	หรือปรับก�าไร

ลงร้อยละ	19.4

 

	 	 ส�าหรับปี	 2563	 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�่า 

ร้อยละ	 2.7	 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้น 
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รายงานประจ�าปี 2562

หลังรัฐบาลเห็นชอบงบประมาณประจ�าปี	 2563	 เริ่มใช้ตั้งแต่กลาง

ไตรมาส	 1	 ปี	 2563	 ซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะเร่งออกมาตรการกระตุ้น 

การบรโิภคและการลงทนุมากขึน้	ขณะทีเ่ศรษฐกจิโลกมแีนวโน้มฟ้ืนตวั 

จากความส�าเร็จของดีลการค้าเฟสแรก	 ระหว่างสหรัฐฯ	 และจีน	 

ลดความเสีย่งการขึน้ภาษนี�าเข้าเพิม่เตมิ	และลดภาษนี�าเข้าบางส่วนลง

จากเดิม	ขณะทีส่หรฐัฯ	และจีนมีความตั้งใจที่จะเจรจาการคา้ตอ่เนื่อง 

เพื่อลดผลกระทบของภาษีที่ถูกปรับสูงขึ้นก่อนหน้านี้

 

	 	 ตลท.	 เปิดเผยข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม	 2562	 ถึง

เดือนธันวาคม	 2562	 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	เข้าตลาดใหม่ทั้งหมด	34	บริษัท	

มีมูลค่าหลักทรัพย์	 ณ	 ราคา	 IPO	 รวม	 3.8	 แสนล้านบาท	 โดยมี 

บริษัท	แอสเสท	เวิรด์	คอร์ป	จ�ากัด	(มหาชน)	(AWC)	ที่เป็นกลุ่มหุ้น

ขนาดใหญ่มมีลูค่าหลกัทรพัย์สงู	1.8	แสนล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	109	

จาก	1.8	แสนล้านบาท	ในปี	2561	และจากข้อมูลสิ้นเดือนธันวาคม	

2562	มูลค่าตลาด	(Market	Capitalization)	ของ	ตลท.	อยู่ที่	16.75	

ล้านล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	4.8	จากสิน้ปี	2561	ที	่15.98	ล้านล้านบาท 

ส่วนมูลค่าตลาด	 (Market	 Capitalization)	 ของ	 MAI	 อยู่ที่	 2.15	 

แสนล้านบาท	ลดลงร้อยละ	10.6	จากสิน้ปี	2561	ที	่2.4	แสนล้านบาท

 

	 	 ส�าหรับ	 บล.	 ธนชาต	 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ	

2.90	เป็นอันดับที่	16	จากจ�านวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสิ้น	39	บริษัท	 

แม้ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ต่อวัน 

เฉลี่ยในปี	 2562	 จะหดตัวลงร้อยละ	 6.9	 เป็น	 5.25	 หมื่นล้าน

บาท	 แต่ถ้าพิจารณาเป็นรายกลุ่มนักลงทุน	 จะเห็นว่า	 กลุ่มนักลงทุน 

ที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น	 มี	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 นักลงทุนต่างชาติ	

(Foreign	 Investors)	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 4.5	 และพอร์ตลงทุนของ 

บริษัทหลักทรัพย์	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.4	 ขณะที่ปริมาณการซื้อขาย

ของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน	 (Institutional	 Investors)	 และนักลงทุน 

ในประเทศทั่วไป	(Retail	Investors)	หดตัวลง	ร้อยละ	0.5	และ	23.1	

ตามล�าดับ	โดยในปีที่ผ่านมา	นอกจาก	บล.	ธนชาต	จะพัฒนาความ

แขง็แกร่งของบทวเิคราะห์	และช่องทางในการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	

ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์อย่าง	Derivative	Warrant	

ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น

	 2.	 สมาชิกในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	ปัจจุบัน

มีทั้งสิ้น	40	ราย	ในปี	2562	มีปริมาณการซื้อขายรวม	104,521,995	

สัญญา	ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ	428,396	สัญญา	

เพิ่มขึ้นจากปี	 2562	 ร้อยละ	 0.51	 เมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขาย

เฉลี่ยต่อวัน	 โดยปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่มาจาก	 Single	 Stock	

Futures	และ	SET50	Index	Futures	ส�าหรบั	บล.	ธนชาต	มส่ีวนแบ่ง 

การตลาดอยู่ที่ร้อยละ	2.63	โดยอยู่ในอันดับที่	14	จากจ�านวนสมาชิก

ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)	ทั้งหมด

	 3.	 ปัจจุบันธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจ�าหน่าย

หลกัทรพัย์ยงัมกีารแข่งขนัสงู	โดยเฉพาะในส่วนของธรุกรรมของการ

รวมกจิการ	การเข้าจดทะเบยีนใน	ตลท.	และการระดมทนุทีเ่พิม่มากขึน้ 

ถึงแม้ว่าการแข่งขันด้านราคาจะมีสูงขึ้น	 แต่ศักยภาพการแข่งขัน

หลักด้านคุณภาพการให้บริการ	ความเชี่ยวชาญของบุคลากร	ทั้งด้าน 

การให้ค�าแนะน�าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการแก้

ปัญหาให้กับลูกค้า	 การมีเครือข่ายของผู้ ให้บริการ	 ตลอดจนการ

สร้างสรรค์และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

และประโยชน์ให้กับลูกค้าได้	 อันจะท�าให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของ	

บล.	ธนชาต	เพิ่มมากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ�ากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บลจ.	ธนชาต	ให้บริการจัดการลงทุนในรูปแบบที่หลากหลาย

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนรายย่อย	 ผู้ลงทุนรายใหญ่	

และผู้ลงทุนสถาบัน	 โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายหลายช่องทาง	 ได้แก่	 สาขาของธนาคารธนชาต	 และ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่	 ก.ล.ต.	 ก�าหนดในการให้

บริการที่เกี่ยวกับการลงทุน	 โดยควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้าง 

ความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	2562	มบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ

ทั้งสิ้น	 23	 บริษัท	 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวม

ที่เสนอขายประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น	 5,364,522	 ล้านบาท	 ซึ่งมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี	2561	ร้อยละ	7.10	ในปี	2562	มีกองทุน

ที่จัดตั้งใหม่จ�านวน	 630	 กองทุน	 รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น	

1,196,519	 ล้านบาท	 โดยกองทุนที่จัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่เป็นกองทุน

ประเภทตราสารหนีท้ีล่งทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	จ�านวน	387	

กองทนุ	มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิ983,709	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	82.21	

ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุทีจ่ดัตัง้ในปี	2562	ส�าหรบักองทนุ

ที่	 บลจ.	 ธนชาต	 จัดตั้งใหม่ในปี	 2562	 ร้อยละ	 67.72	 เป็นกองทุน 

ประเภทตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562	บลจ.	ธนชาต	มีสินทรัพย์ภายใต้ 

การบริหารรวมทั้งสิ้น	 (Asset	 under	 Management)	 จ�านวน	

232,752.45	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	 2561	 จ�านวน	 11,392.90	

ล้านบาท	หรอืร้อยละ	5.15	เป็นการเพิม่ขึน้จากกองทนุรวมทีเ่สนอขาย 

ประชาชนทั่วไป	 14,884.63	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 7.77	 ส�าหรับ

สัดส่วนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารแบ่งเป็น	 สัดส่วนของกองทุนรวม	

ร้อยละ	88.75	กองทุนส่วนบุคคล	ร้อยละ	3.63	และกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ	ร้อยละ	7.62
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกัน

	 การด�าเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต	 แบ่งออกเป็น	 2	

ประเภทธรุกจิ	ได้แก่	ธรุกจิประกนัภยั	ด�าเนนิการโดย	ธนชาตประกนัภยั 

ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท	 และธุรกิจประกันชีวิต	 

ด�าเนินการโดย	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจ 

ประกันชีวิต	ส�าหรับสถาบันและองค์กร	และส�าหรับบุคคลทั่วไป

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกัน

วนิาศภยั	ได้แก่	การประกนัอคัคภียั	การประกนัภยัรถยนต์	การประกนัภยั 

ทางทะเลและขนส่ง	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และธุรกิจการลงทุน

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ในเดือนมกราคม-ตุลาคมของปี	2562	ธุรกิจประกันวินาศภัย

ของไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี	2561	โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับร้อยละ	

5.94	โดยมเีบีย้ประกนัภยัรบัรวมทัง้สิน้	193,787	ล้านบาท	โครงสร้าง

ตลาดประกันวินาศภัยในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ยังคงมี 

ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ	 59	 ของมูลค่าตลาดรวม	 รองลงมา

คือ	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	35	ส่วนการ 

ประกันอัคคีภัย	 และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	 มีส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ	4	และร้อยละ	2	ตามล�าดับ

	 ธนชาตประกันภัยมีเป้าหมายขององค์กรในการด�าเนินงาน 

ให้กิจการมีความมั่นคง	 เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดดเด่นด้วย 

สินค้าและบริการที่หลากหลาย	 เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า	

การตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วฉับไว	 และสร้างความประทับใจใน

บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 โดยมีพันธกิจส�าคัญ	

4	ด้าน	ดังนี้

	 1.	 เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างก�าไรของบริษัทฯ	 ด้วย

การเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลก�าไร	 ตลอดจนเน้นการ

จัดการด้านสินไหมทดแทน	 และบริหารต้นทุนด้านการขายอย่างมี

ประสิทธิภาพ	(Profitability)

	 2.	 มุ่งครองความเป็นเลิศในธุรกิจประกันวินาศภัย	ด้วยการ

ยดึความต้องการของลกูค้าเป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	(Customer	

Centric)

	 3.	 สร้างสรรค์ความพงึพอใจสงูสดุด้วยการบรกิารทีค่รบวงจร	

(Service	Excellence)

	 4.	 มุ่งสู่การพัฒนา	 Productivity	 ทั่วทั้งองค์กร	 พร้อมกับ

ปรบัปรงุ	Process	และ	Infrastructure	ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี

ใหม่	ๆ	(Digital	Platform)

	 นอกจากนี้	ในปี	2562	ธนชาตประกนัภยัได้พฒันางานบรกิาร

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ลูกค้าได้มากกว่าความคุ้มครอง	 ด้วยแต้มต่อ

เซอร์วสิ	“Line	Official	ธนชาตประกนัภยั”	ก�าลงัเสรมิทีพ่ร้อมช่วยเหลอื 

ดแูลลกูค้า	ทกุที	่ทกุเวลา	ตลอด	24	ชัว่โมง	สามารถแจ้งเคลมผ่านไลน์ 

ดขู้อมลูกรมธรรม์	ค้นหาอูแ่ละโรงพยาบาลใกล้บ้าน	รวมทัง้สทิธพิเิศษ

จากร้านค้าชั้นน�าต่าง	 ๆ	 ที่ร่วมรายการตลอดทั้งปี	 รวมถึงได้พัฒนา

สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	ทีต่อบรบัความต้องการทีห่ลากหลายของ

ลูกค้าแต่ละกลุ่ม	 ได้แก่	 ประกันภัยรถยนต์	 2+	 ราคาพิเศษ	 ส�าหรับ

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	เช่น	“ธนชาต	2+	มือโปร”	เฉพาะลูกค้าอายุ	40	ปี

ขึน้ไป	และ	“ธนชาต	2+	ถกูใจ”	ส�าหรบัลกูค้ารถกระบะ	ส่วน	“ธนชาต	

My	Condo”	จะเป็นประกนัภยัทรพัย์สนิภายในบ้าน	ส�าหรบักลุม่ผูอ้ยู่

อาศัยคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ

	 กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	 98	 ของจ�านวน

ลูกค้าทั้งหมด	 ได้แก่	 กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีทุนประกันของทรัพย์สิน

เอาประกนัอยู่ในช่วงไม่เกนิ	5	ล้านบาท	โดยประเภทผลติภณัฑ์ประกนั

วินาศภัยที่ลูกค้าเลือก	 ได้แก่	 การประกันภัยรถยนต์	 การประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล	และการประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย	กลุ่มลูกค้า

ดงักล่าวมาจากลกูค้าสนิเชือ่ของธนาคารธนชาต	และการท�าการตลาด

ของธนชาตประกันภัย

	 ส�าหรบักลุม่ลกูค้าทีม่ทีนุประกนัของทรพัย์สนิเอาประกนัตัง้แต่	

5	ล้านบาทขึน้ไป	ได้แก่	ลกูค้ากลุม่สถาบนัองค์กรเอกชนทีด่�าเนนิธรุกจิ

ในหลากหลายสาขา	ทั้งการพาณิชย์และอุตสาหกรรม	โดยผลิตภัณฑ์

หลัก	ๆ	ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้	คือ	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	และ

การประกันอัคคีภัย	 จากลักษณะของฐานลูกค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น	

สามารถสรปุได้ว่า	ตัง้แต่ธนชาตประกนัภยัได้เริม่ประกอบธรุกจิประกนั

วินาศภัย	 มิได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกินร้อยละ	 30	 ของ 

รายได้รวมของธนชาตประกันภัย	 นอกจากนี้	 ได้เปิดด�าเนินการ 

ให้บริการรับประกันภัยเฉพาะลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น

	 ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี	 2562	 ของสมาคมประกันวินาศภัย	 

คาดว่าในปี	 2562	 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยจะมี

อัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ	 6.0	 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม

อยู่ที่	247,075	ล้านบาท



074

รายงานประจ�าปี 2562

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

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 เอม็บเีค	ไลฟ์	ให้บรกิารรบัประกนัชวีติรายบคุคล	ประกนัชวีติกลุม่ 

ซึง่เป็นหลกัประกนัด้านการออมเงนิ	ให้ความคุม้ครองชวีติและสขุภาพ	

ส�าหรับบุคคล	ลูกค้าสถาบัน	และองค์กรทั่วไป

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของ	 เอ็มบีเค	 ไลฟ์	 

มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์	ผลิตภัณฑ์บ�านาญ	ผลิตภัณฑ์ชั่วระยะเวลา	

และผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ	ดังนี้

 -	 ผลติภณัฑ์	MBK	Life	20/10M	ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

20	ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	

1-19	รบัเงนิคนืร้อยละ	3	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	สิน้ปีกรมธรรม์ที	่20 

รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	150	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวมรับ

เงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	207	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Smart	Saving	10/2	ระยะเวลาเอา

ประกันภัย	 10	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 2	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปี 

กรมธรรม์ที่	1-9	รับเงินคืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และ

สิ้นปีกรมธรรม์ที่	 10	 รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	 188	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 233	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

 

	 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Smart	Saving	10/3	ระยะเวลาเอา

ประกันภัย	 10	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 3	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปี 

กรมธรรม์ที่	1-5	รับเงินคืนร้อยละ	6	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	สิ้นปี 

กรมธรรม์ที่	6-9	รับเงินคืนร้อยละ	7	และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืน

เมื่อครบก�าหนดร้อยละ	300	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวมรับเงินคืน

ตลอดสัญญาร้อยละ	358	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Smart	 Life	 10/5	 ระยะเวลาเอา

ประกันภัย	 10	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 5	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปี 

กรมธรรม์ที่	 1-6	 รับเงินคืนร้อยละ	 20	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	 

สิน้ปีกรมธรรม์ที	่7-9	รบัเงนิคนืร้อยละ	100	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น 

และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	150	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 570	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Smart	 Sure	 10/7	 ระยะเวลาเอา

ประกันภัย	 10	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 7	 ปี	 ด้านเงินคืนสิ้นปี 

กรมธรรม์ที่	1-9	รับเงินคืนร้อยละ	5	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และ

สิ้นปีกรมธรรม์ที่	 10	 รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	 155	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 200	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Smart	 Life	 10/10	 ระยะเวลาเอา

ประกนัภยั	10	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยั	10	ปี	โดยให้ความคุม้ครองชวีติ

ร้อยละ	200	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	และได้รับความคุ้มครองชีวิต 

ในกรณเีสยีชวีติจากอบุตัเิหตเุพิม่เตมิอกีร้อยละ	100	ของทนุประกนัภยั 

เริม่ต้น	และเมือ่สิน้ปีกรมธรรม์ที	่10	รบัคนืเบีย้ประกนัภยัรายปีทีช่�าระ

มาแล้วทั้งหมด

	 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Life	14/7	ระยะเวลาเอาประกันภัย	

14	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	7	ปี	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	1-5	

รับเงินคืนร้อยละ	3	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	สิ้นปีกรมธรรม์ที่	6-10	

รบัเงนิคนืร้อยละ	4	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	สิน้ปีกรมธรรม์ที	่11-13	

รบัเงนิคนืร้อยละ	5	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	และสิน้ปีกรมธรรม์ที	่14	

รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	180	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	รวมรับ

เงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	230	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Easy	 Protection	 Life	 15/10  

ระยะเวลาเอาประกันภัย	 15	 ปี	 ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 10	 ปี	 

โดยให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 300	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ในปีกรมธรรม์ที่	 1-3	 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 500	 ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	4-6	และให้ความคุ้มครองชีวิต 

ร้อยละ	700	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที	่7-9	และให้ความ

คุ้มครองชีวิตร้อยละ	 800	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่ 

10-15	ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	

730	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	รวมรบัเงนิคนืตลอดสญัญาร้อยละ	730	

ของทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	MBK	Easy	Saving	15/10	ระยะเวลาเอา

ประกนัภยั	15		ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยัเพยีง	10		ปี	โดยให้ความคุม้ครองชวีติ 

ร้อยละ	100	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที่	1	และให้ความ

คุ้มครองชีวิตร้อยละ	165	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	2	

และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 230	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นใน 

ปีกรมธรรม์ที	่3	และให้ความคุม้ครองชวีติร้อยละ	295	ของทนุประกนัภยั 

เริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	4	และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	360	ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	 5	 และให้ความคุ้มครองชีวิต 

ร้อยละ	425	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที่	6	และให้ความ

คุ้มครองชีวิตร้อยละ	490	ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	7 

และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 555	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ในปีกรมธรรม์ที่	 8	 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 620	 ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	 9	 และให้ความคุ้มครองชีวิต	 

ร้อยละ	 685	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	 10-15	 

ด้านเงนิคนืสิน้ปีกรมธรรม์ที	่1-14	รบัเงนิคนืร้อยละ	10	ของทนุประกนัภยั 

เริ่มต้น	และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	570	

ของทนุประกนัภยัเริม่ต้น	รวมรบัเงนิคนืตลอดสญัญาร้อยละ	710	ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้น
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Easy	 Return	 15/10	 ระยะเวลา 

เอาประกันภัย	15	ปี	ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	10	ปี	 โดยให้ความ

คุม้ครองชวีติร้อยละ	300	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที	่1-3 

และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 500	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ในปีกรมธรรม์ที่	 4-6	 และให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ	 700	 ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้นในปีกรมธรรม์ที่	7-9	และให้ความคุ้มครองชีวิต 

ร้อยละ	800	ของทนุประกนัภยัเริม่ต้นในปีกรมธรรม์ที	่10-15	ด้านเงนิคนื 

สิ้นปีกรมธรรม์ที่	 5	 รับเงินคืนร้อยละ	 50	 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	

สิ้นปีกรมธรรม์ที่	10	รับเงินคืนร้อยละ	50	ของทุนประกันภัยเริ่มต้น	

และสิ้นปีกรมธรรม์ที่	15	รับคืนเมื่อครบก�าหนดร้อยละ	610	ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น	 รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาร้อยละ	 710	 ของทุน

ประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลติภณัฑ์	MBK	Happy	Pension	85/1	(บ�านาญแบบ

ลดหย่อนได้)	ส�าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย	ุ20-59	ปี	ช�าระเบีย้ประกนัภยั 

เพียง	 1	 ปี	 ได้รับเงินคืนบ�านาญในปีที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ	 60	

จนถึง	85	ปี	รวมรับเงินบ�านาญสูงสุด	26	งวด	รวมร้อยละ	520	ของ

ทุนประกันภัยเริ่มต้น

	 -	 ผลิตภัณฑ์	 MBK	 Happy	 Pension	 Gold	 85/1	

(บ�านาญแบบลดหย่อนได้)	 ส�าหรับผู้เอาประกันภัยอายุ	 60-65	 ปี 

ช�าระเบี้ยประกันภัยเพียง	 1	 ปี	 ได้รับเงินคืนบ�านาญตั้งแต่ครบรอบ

ปีกรมธรรม์ที่	 1	 จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู ้เอาประกันภัย 

ครบอายุ	85	ปี	รวมรับเงินบ�านาญสูงสุด	25	งวด	รวมร้อยละ	500	

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	 คุ้มครองอุบัติเหตุจาก

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	 ชดเชยรายได้สูงสุด	 365	 วัน	

สามารถเลือกท�าประกันได้ทั้งแบบรายเดี่ยวและแบบครอบครัว	 โดย

คุ้มครองสมาชิกที่มีอายุระหว่าง	1-65	ปี

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ ่มของบริษัท	 มีผลิตภัณฑ์ 

ทั้งแบบที่ให้ความคุ ้มครองชีวิตและความคุ ้มครองด้านสุขภาพ	 

โดยให้ความคุ้มครองทั้งในเวลาท�างานและนอกเวลาท�างาน	 และรับ

ความคุม้ครองได้โดยไม่ต้องตรวจสขุภาพ	ด้วยเบีย้ประกนัอตัราเดยีว

ทุกเพศ	ทุกอายุ

	 ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ	 MRTA	 

(Mortgage	Reducing	Term	Assurance)	เป็นผลติภณัฑ์ทีร่บัประกนัภยั 

รายบุคคล	 คุ้มครองสินเชื่อเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีที่เกิด

เหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู้	 ซึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วยจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงเป็น 

รายงวด	งวดละเท่า	ๆ	กัน	หรือลดลงเป็นรายงวดด้วยอัตราดอกเบี้ย

ทบต้น

 การตลาดและการแข่งขัน

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

	 กลยุทธ์ด้านการตลาดของ	เอ็มบีเค	ไลฟ์	มุ่งเน้นการด�าเนิน

กิจกรรมทางการตลาดส�าหรับลูกค้ารายบุคคล	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้า

หลักเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป	(Middle-Upper	Income) 

ส�าหรับสะสมทรัพย์	ผลิตภัณฑ์บ�านาญ	ในส่วนลูกค้ากลุ่มผู้เช่าซื้อนั้น 

จะมุง่น�าเสนอผลติภณัฑ์ประกนัชวีติแบบคุม้ครองสนิเชือ่	โดยน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ	 สร้างความ

สัมพันธ์และมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า

	 ในส่วนของลูกค้าองค์กรนั้น	 บริษัทลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือ	

บริษัทชั้นน�า	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 และนิติบุคคลอื่น	 เน้นผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตกลุ ่ม	 ทั้งที่มีและไม่มีอนุสัญญา	 (Rider)	 ตามความ

ต้องการของลกูค้า	โดยการน�าเสนอต่อลกูค้าองค์กรทีท่�าเป็นสวสัดกิาร

พนักงาน	(Employee	Benefits)	และตามความต้องการอื่น	ๆ	ของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 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)	

ที่ไม่ใช่ช่องทางการขายผ่านธนาคารธนชาต	 หรือบริษัทย่อยซึ่งอยู่ 

ภายใต้ธนาคารธนชาต
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 การตลาดและการแข่งขัน

	 บบส.	 ทีเอส	 มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคาร

นครหลวงไทย	เพือ่น�ามาบรหิารหรอืจ�าหน่ายจ่ายโอน	รวมทัง้การขาย

ทรพัย์สนิรอการขาย	(NPA)	ให้แก่บคุคลภายนอกทีส่นใจทัว่ไป	ดงันัน้	

เพื่อให้การขายทรัพย์สินกระท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ

แข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได้	บบส.	ทเีอส	จึงไดว่้าจา้ง

ทีป่รกึษาพเิศษด้านทรพัย์สนิรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่ท�าหน้าที่

ก�าหนดราคาขายและบรหิารทรพัย์สนิขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่าสงู	พร้อมทัง้ 

ศึกษาความเป็นไปได้ของทรัพย์สิน	 จัดท�าแผนและน�าเสนอขาย 

ต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 รวมทั้งแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนระดับ 

มืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	

ของทรพัย์สนิให้มมีลูค่าเพิม่	(Value-Added)	โดยประสานความร่วมมอื 

กับกลุ่มบริษัทในเครือและเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	 เช่น	 ผ่าน

นายหน้าหรือตัวแทนจัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนินการประมูล

ขายทรัพย์สิน	หรือผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต	รวมถึงการจัดหาสื่อ

ที่มีประโยชน์ต่อการจ�าหน่าย	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

ธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 ราชธานีลิสซิ่ง	 ด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ

และสินเชื่อสัญญาเช่าการเงินในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า	 

โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์	 ซึ่งได้แก่	 รถกระบะ	 รถแท็กซี่	 

รถหัวลาก	 และรถบรรทุกขนาดใหญ่	 เป็นต้น	 และประเภทรถยนต์

นั่งส่วนบุคคล	ทั้งนี้	ราชธานีลิสซิ่งมีเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่

และรถยนต์เก่า	คิดเป็นประมาณร้อยละ	70	และ	30	ตามล�าดับ	ของ

ยอดเงินให้สินเชื่อทั้งหมด	 และมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อเช่าซื้อส�าหรับ

รถบรรทุกและรถยนต์ประเภทอื่น	 คิดเป็นประมาณร้อยละ	 65	 และ	

35	ตามล�าดับ

	 การด�าเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้น	 

ถอืเป็นธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งสงูเมือ่เทยีบกบัการให้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้

รถยนต์ใหม่	นอกจากนี้	ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์

เพื่อการพาณิชย์ที่มีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ	 จึงต้องค�านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านในการพิจารณา

ปล่อยสินเชื่อ	ซึ่งได้แก่	สภาพการใช้งานของรถ	ราคาอ้างอิงในตลาด

รถยนต์มือสอง	 การตรวจสอบหลักฐาน	 ทะเบียนรถยนต์	 เป็นต้น	 

ด้วยเหตุนี้	 จึงต้องมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ

และราคาตลาดของรถยนต์มือสอง

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จ�ากัด และบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ แม๊กซ์ จ�ากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 เอ็นเอฟเอส	 และ	 บบส.	 แม๊กซ์	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ้น

โดยตรง	ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวม

ทัง้หลกัประกนัของสนิทรพัย์นัน้	จากสถาบนัการเงนิทัว่ไปและสถาบนั

การเงินที่ปิดกิจการแล้ว	 เพื่อน�ามาบริหารหรือจ�าหน่ายจ่ายโอนต่อไป	

และประกอบกจิการอื่น	ๆ 	ที่เกีย่วเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตในประกาศ

กระทรวงการคลังหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์	 หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การตลาดและการแข่งขัน

	 การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการ

แก้ปัญหาหนี้ค้างช�าระ	โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้	

ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้	 มีวัตถุประสงค์และนโยบาย

หลักในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้	 โดย

ด�าเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้

สามารถช�าระหนี้ได้ตามความสามารถที่แท้จริงและกลับเป็นสินเชื่อ

ที่มีคุณภาพ	 ส�าหรับการบริหารทรัพย์สินรอการขาย	 รวมทั้งการขาย

ทรัพย์สินรอการขายให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป	เพื่อให้เป็นไป

ตามกลยทุธ์การด�าเนนิงานทีว่างไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถ

แข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ได้	โดยมกีารว่าจ้างทีป่รกึษา

พเิศษด้านทรพัย์สนิรอการขายไว้เป็นการเฉพาะ	เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนด

ราคาขายและบรหิารทรพัย์สนิขนาดใหญ่ทีม่มีลูค่าสงู	รวมทัง้พจิารณา 

แต่งตั้งตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้น 

ด้วยการจัดท�ารูปแบบ	 (Package)	 ของทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพิ่ม	 

(Value-Added)	 โดยประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือ	

และเพิ่มช่องทางในการจัดจ�าหน่าย	 เช่น	 ผ่านนายหน้าหรือตัวแทน

จัดหาและติดต่อกับบริษัทที่ด�าเนินการประมูลขายหลักทรัพย์และ

ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต	 รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชน์ต่อ 

การจ�าหน่าย	เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จ�ากัด

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

	 บบส.	 ทีเอส	 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย	 ทั้งสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

และทรัพย์สินรอการขาย	 โดยด�าเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท�าการ

ปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้ให้ลกูหนีส้ามารถช�าระหนีไ้ด้ตามความสามารถ

ที่แท้จริง	และกลับเป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 นอกจากนี้	 ราชธานีลิสซิ่งยังมีการให้บริการหลังการขาย 

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก	เช่น	การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์

ประจ�าปี	 การประสานงานการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย	 รวมทั้ง

การน�ารถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์	 เป็นต้น	 

ซึง่นอกจากจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าแล้ว	ยงัเป็นการ

เสริมรายได้ ให้กับราชธานีลิสซิ่ง	 รวมทั้งเอื้อประโยชน์ ในแง่ของ 

การคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้าและป้องกันความเสียหายให้แก่ 

ราชธานีลิสซิ่งอีกด้วย

 การตลาดและการแข่งขัน

	 ในปี	2562	อุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซื้อและลิสซิ่ง	มีสัญญาณ

การเตบิโตอย่างต่อเนือ่งจากปีทีผ่่าน	ๆ 	มา	แต่การแข่งขนัในธรุกจิลสิซิง่ 

และเช่าซื้อยังคงรุนแรงต่อเนื่องต่อไป	 เนื่องจากสถาบันการเงิน 

ธนาคารพาณิชย์	 รวมถึงกิจการลิสซิ่งและเช่าซื้อของผู้ผลิตและ

ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์	 มุ ่งเน้นการท�าตลาดไปที่สินเชื่อรถยนต์ 

ส่วนบุคคลทั้งรถใหม่และรถมือสอง	 ท�าให้ผู ้ประกอบการบางราย 

มีการปรับตัวและขยายสัดส่วนไปยังการให้สินเชื่อส�าหรับรถยนต์ 

มือสองมากขึ้น	แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ยังไม่ถือเป็นคู่แข่งโดยตรง

ของราชธานลีสิซิง่	เนือ่งจากกลุม่ตลาดเป้าหมายหลกัของราชธานลีสิซิง่

เป็นกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งรถใหม่และรถเก่า	ซึ่งการแข่งขัน

ในกลุ่มนี้ยังไม่รุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรถยนต์ส่วนบุคคล

	 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	ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่รนุแรงในปัจจุบัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 1. แหล่งที่มาของเงินทุน

	 	 แหล ่งที่ มาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและ 

บริษัทย่อย	 นอกจากจะได้จากเงินกองทุน	 ได้แก่	 ทุนที่ออกและ 

เรียกช�าระแล้ว	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีจ�านวน	60,649	

ล้านบาท	รวมถงึส�ารองตามกฎหมายและก�าไรสะสมแล้ว	แหล่งเงนิทนุ

ทีส่�าคญัของธนาคารธนชาตยงัได้จากแหล่งทีม่าทีส่�าคญัอกี	2	แห่งคอื

	 	 1)	 เงนิรบัฝาก	ณ	สิน้ปี	2562	มจี�านวน	734,352	ล้านบาท 

	 	 2)	 เงนิกูย้มื	จ�านวน	31,424	ล้านบาท	แบ่งเป็น	แหล่งเงนิทนุ 

ที่ได้จากหุ้นกู้และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่	 2	

จ�านวน	7,000	ล้านบาท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	จ�านวน	24,419	ล้านบาท	

และตั๋วสัญญาใช้เงิน	จ�านวน	5	ล้านบาท

 2. การจัดหาเงินทุนหรือให้กู ้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 	 ธนาคารธนชาตได้ ให้กู ้ยืมแก่บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะในกลุ่มธนชาต	 โดย	ณ	 สิ้นปี	 2562	

ธนาคารธนชาตได้ ให้กู้ยืมแก่	 ธนาคารทหารไทย	 เพื่อการด�าเนินการ

ตามแผนควบรวมกิจการ	จ�านวน	32,806	ล้านบาท	

	 	 ยอดเงินกู ้ยืมคงค้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	 4.59	 

ของยอดเงินที่ให้กู้ยืมทั้งหมดของงบการเงินเฉพาะธนาคารธนชาต	

ณ	 สิ้นปี	 2562	 โดยทั้งหมดเป็นการให้กู้ยืมเงินภายใต้การอนุญาต

จาก	ธปท.
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รายงานประจ�าปี 2562

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	 2562	 เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง	 ตามเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวลงจากสงครามการค้า	 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ

ต่อเศรษฐกิจโลก	รวมถึงเศรษฐกิจไทยในฐานะคู่ค้าที่ท�ากับทั้งจีนและสหรัฐฯ	และการลดลงของดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ	(FED)	

ท�าให้เงินทุนเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	 ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราแลกเปลี่ยน 

ของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งค่าที่สุดในรอบหลายปี	 ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งพึ่งพาการส่งออก 

และการท่องเทีย่วเป็นส�าคญั	รวมทัง้ภาวะการณ์ของหนีค้รวัเรอืนทีค่งตวัอยู่ในระดบัสงูท�าให้สนิเชือ่โดยรวมของธนาคารพาณชิย์ทัง้สนิเชือ่ธรุกจิ

และสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง	 แต่การควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิดและเข้มงวดขึ้นส่งผลให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

ยงัคงสามารถทรงตวัได้จากปีก่อน	ทัง้นีเ้พือ่สนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	คณะกรรมการนโยบายการเงนิ	ธปท.	มมีตใิห้ปรบัลดอตัราดอกเบีย้

นโยบาย	2	ครั้ง	ลดลงจากร้อยละ	1.75	เป็นร้อยละ	1.50	ในไตรมาสที่	3	และจากร้อยละ	1.50	เป็นร้อยละ	1.25	ในไตรมาสที่	4	

	 ส�าหรับในปี	2563	เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ทั้งจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	

ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ	โดยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในหลายด้าน	เช่น	ความสามารถ 

ในการผ่อนช�าระของธุรกิจ	 SMEs	 หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง	 และคุณภาพสินเชื่อในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง	 เป็นต้น	 ซึ่งอาจ 

ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในด้านต่าง	ๆ	ได้	

	 คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ	ยงัให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง	โดยมกีารก�ากบัดแูล 

ติดตาม	 และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง	 ๆ	 ยังคงมีความสอดคล้องและทันต่อปัจจัยเสี่ยง 

ทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไป	บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการความเสีย่งให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย 

ผ่านการก�ากับดูแลของคณะกรรมการต่าง	ๆ	ดังนี้

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย	และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม	(Enterprise-wide	

Risk)	 ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต	 และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	 Management)	 

ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการด�าเนินงาน 

และฐานะการเงินของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริหาร	มีบทบาทในการบริหารจัดการความเส่ียง	พิจารณาอนุมัติและก�ากับดูแลการท�าธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	รวมทัง้	พจิารณากลัน่กรองนโยบายการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ	(Business	Continuity	Management)	

ของกลุ่มธนชาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	 มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 ยังมีบทบาทในการควบคุม	 ติดตาม	 และดูแลให้บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มธนชาตด�าเนินการตามนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้	รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ	ในสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง	

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีบทบาทในการก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแนวนโยบายและข้อบังคับของทางการ 

ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ	และกลุ่มธนชาต	รวมทั้ง	ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตและประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน
Risk Management Special Projectฝ่ายบัญชี

ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

สายงานธุรกิจ สายการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

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

Office)	แยกออกจากหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม	(Front	Office)

	 •	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 ซึ่งได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติตาม	 และยังได้ก�าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	 

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

ส�าหรับวัดค่าความเสี่ยง	และการประเมินความเสี่ยง	3)	การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และ	4)	การติดตามสถานะความเสี่ยง

เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

	 •	 การก�าหนดขนาดและสดัส่วนตามค่าความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนั	โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้วดัความเสีย่งหรอืแบบจ�าลอง	ท�าให้บรษิทัฯ	สามารถ

รับรู้ถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 และเพื่อใช้เป็นเพดานในการควบคุมค่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้	 และใช้เป็นระดับ

สัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง

	 •	 มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยที่ส�าคัญ	 และสรุปภาพรวมความเสี่ยงรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าตามงวดเวลาที่ก�าหนด

	 ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง	 มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์	 

มีความโปร่งใส	ชัดเจน	สามารถตรวจสอบได้	และมีการค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และพนักงานเป็นส�าคัญ

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจ�าปี 2562

ปร ะ เภทคว าม เสี่ ยงที่ ส� า คัญของบริ ษั ทฯ แล ะ 

บริษัทย่อย มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

 

	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้

หรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้	หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้	

โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหนี้	 จากความ 

ผันผวนทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	 ความผิดพลาดใน 

การบริหารจัดการของลูกหนี้	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ 

เงนิกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ความเสีย่งดงักล่าวอาจเกดิขึน้ได้ 

ทั้งจากการท�าธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ	 เช่น	 การให้กู้ยืมหรือ 

ให้สนิเชือ่	การก่อภาระผกูพนัหรอืการค�า้ประกนั	ธรุกรรมอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กับการให้เครดิต	 และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	 

(Market	 Instrument)	 ที่ออกโดยองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่รัฐบาลหรือ	 ธปท.	 ไม่ค�้าประกัน	 และตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กร

เอกชน	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�าหน้าที่ตรวจสอบการ 

ท�าธุรกรรมด้านเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหาร 

ความเสี่ยงด้านเครดิต	 และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการ

สอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ	ธปท.

	 เพื่อให้ผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ได้รับ	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีการน�าเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักค่า

ความเสี่ยงต่อเงินกองทุน	หรือ	Risk	Adjusted	Return	on	Capital	

(RAROC)	มาใช้	นอกจากนี	้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัให้มกีารทดสอบ

ภาวะวิกฤต	 หรือ	 Stress	 Test	 เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจ 

เกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่จะส่งผลให้ลูกหนี้มีความสามารถในการ 

ช�าระหนีล้ดลง	หรอืไม่สามารถช�าระหนีต้ามเงือ่นไขทีก่�าหนดในสญัญา

ตามสมมติฐานและปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ที่ก�าหนดขึ้นให้มีผลกระทบ 

ต่อการท�าธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ด�าเนินธุรกิจอยู่

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านเครดิตที่ส�าคัญ มีดังนี้

 1.1  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

	 	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการกระจาย 

การปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มลูกค้าต่าง	 ๆ	 โดยเน้นในกลุ่มลูกค้าที่มี

ศักยภาพดี	 และพยายามควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในกลุ่มใด 

กลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป	 มีการก�าหนดวงเงินควบคุมความเสี่ยงด้าน

การกระจุกตัวของสินเชื่อที่ให้แก่ลูกหนี้แต่ละกลุ่ม	 (Group	 Limit)	

และลูกหนี้แต่ละราย	 (Single	 Limit)	 ตามระดับความเสี่ยงของ 

ลกูหนี	้รวมทัง้มกีารวเิคราะห์	ตดิตาม	และรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากปัจจัย

อื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้	 นอกจากนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการ

บริหารพอร์ตสินเชื่อโดยการวิเคราะห์สถานะพอร์ตสินเชื่อโดยรวม	

และบริหารสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดภายใต้ระดับ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 1.2  ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ

	 	 	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	 ได้แก่	 สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่า

มาตรฐาน	 สงสัย	 และสงสัยจะสูญ	 ซึ่งเป็นปัญหาหลักของแต่ละ

สถาบันการเงิน	 เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ 

บริษัทฯ	 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ ให้ความส�าคัญและพยายาม

ควบคุมคุณภาพของสินเชื่อด้วยการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนใน

การติดตามคุณภาพของสินเชื่ออย่างสม�่าเสมอ

 1.3  ความเสี่ยงจากหลักประกัน

	 	 	 ส�าหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน	 บริษัทฯและ 

บริษัทย่อยก�าหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพของ 

หลกัประกนัแต่ละประเภท	โดยพจิารณาถงึสภาพคล่องและความเสีย่ง

ของหลกัประกนันัน้	และน�าผลการวเิคราะห์ดงักล่าวไปใช้เป็นปัจจยัหนึง่ 

ในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ	 ทั้งนี้	 หลักประกันดังกล่าว 

ไม่ว่าจะเป็นอสงัหารมิทรพัย์หรอืสงัหารมิทรพัย์จะมกีารประเมนิมลูค่า 

โดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที	่ ธปท.	

ก�าหนดไว้	 โดยประเภทของหลักประกันที่ส�าคัญของบริษัทฯและ 

บรษิทัย่อย	ได้แก่	เงนิฝากและตัว๋แลกเงนิ	หลกัทรพัย์ในความต้องการ

ของตลาด	 หลักทรัพย์นอกตลาด	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์	

อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย	ยานพาหนะ	เครื่องจักร	เป็นต้น	

ทั้งนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยก�าหนดแนวทาง	 มาตรฐานและความถี่ 
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ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแต่ละประเภท	 รวมทั้ง

ก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานการประเมินราคาและตีราคาที่มีข้อมูล

และการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจก�าหนดราคา 

ในกรณีที่มีข ้อบ ่งชี้ว ่ามูลค ่าของหลักประกันนั้นลดลง	 หรือมี 

การเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน	 จะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

	 	 ธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีรถยนต์เป็นหลักประกันที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ 

ของบรษิทัฯ	หากลกูหนีไ้ม่สามารถช�าระหนีไ้ด้	บรษิทัฯ	สามารถด�าเนนิ

การครอบครองสินทรัพย์ได้ ในทันทีเพื่อน�าไปขายในตลาดรถยนต์ 

ใช้แล้ว	 ดังนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการ 

ไม่สามารถยึดรถยนต์ที่เป็นหลักประกันได้	 รวมทั้งความเสี่ยงจาก 

การจ�าหน่ายรถยนต์แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น	 

ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยง	 เช่น	 สภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้ว	 สภาพ

ของรถยนต์ที่ได้ยึดมา	 เป็นต้น	 ซึ่งธนาคารธนชาตได้ ใช้ข้อมูลจาก

สถติคิ�านวณค่าความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่ลกูหนีผ้ดินดัช�าระหนี้ 

ส�าหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	 	 หรือ	 Loss	 Given	 Default	 (LGD)	

ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตได้มีการกันส�ารองฯ	 ที่สูงกว่าค่า	 LGD	 เพื่อให้

ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

 1.4  ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

	 	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการ 

ด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยใช้หลักเกณฑ์การตั้งค ่า 

เผื่อการด้อยค่าของ	 ธปท.	 ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการ 

ประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 เมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รบัคนืของทรพัย์สนิมมีลูค่าลดลงกว่ามลูค่าตามบญัชี	ซึง่พจิารณา 

จากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน	ประเภท	และคุณลักษณะของ

ทรัพย์สิน

 1.5  ความเสี่ยงจากการค�้าประกันและการอาวัล

 

	 	 	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้ให้บรกิารกบัลกูค้าทีก่่อให้เกดิ 

ภาระผกูพนัจากการรบัอาวลัตัว๋เงนิ	เลต็เตอร์ออฟเครดติ	การค�า้ประกนั 

กู้ยืมเงิน	และภาระผูกพันอื่น	ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยง

จากการที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแทนลูกค้า	ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญา	 ส�าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค�้าประกันและ 

การอาวัล	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ดูแลและควบคุมความเสี่ยง 

ดังกล่าวด้วยการตรวจสอบข้อมูล	 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา

อนุมัติ	 ตลอดจนควบคุมและติดตาม	 โดยใช้แนวทางเดียวกับการให้

สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย

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)

	 	 เป ็นความเสี่ยงที่รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ 

หรือหนี้สินทางการเงินได้รับผลกระทบในทางลบ	 เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน	 ท�าให้มูลค่าของ 

เงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลง

	 	 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	 โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสี่ยง	 (Risk	 Control	

Unit)	 ซึ่งแยกออกจากหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม	 (Front	Office)	 และ

หน่วยงานทีบ่นัทกึรายการ	(Back	Office)	ท�าหน้าทีค่วบคมุความเสีย่ง

และรายงานสถานะ	Limit	ต่าง	ๆ	ต่อคณะกรรมการ	หน่วยงานหรือ

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที	

บริษัทฯและบริษัทย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	 เป็น 

ผูค้วบคมุและตดิตามความเสีย่งด้านนี้	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 

หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินอย่างไร
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2562

มูลค่ายุติธรรม

2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนที่มีไว้เพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จ�าแนกตาม

ประเภทเงินลงทุน เป็นดังนี้

	 มูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยลดลงเนื่องจากบริษัทฯ	 ขายเงินลงทุนในธนาคารธนชาตให้แก่ 

ธนาคารทหารไทย

 2.2  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์	 

หนี้สิน	และรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย	(Rate	Sensitive	Items)	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 

(Net	Interest	Income)	และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายที่จะด�าเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพระยะยาว	 คือ	

สามารถรกัษาระดบัความสมัพนัธ์ของสดัส่วนโครงสร้างของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีอ่่อนไหวต่ออตัราดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาต่าง	ๆ 	ให้อยู่ในระดบั

ที่เหมาะส�าหรับการด�าเนินงาน	และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น	บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยง 

ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล�้าระหว่างระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	

(Reprice)	 ในสินทรัพย์	 หนี้สิน	 และภาระผูกพันในแต่ละช่วงเวลา	 (Repricing	Gap	 Analysis)	 ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน	

เพือ่ให้การด�าเนินงานของบริษทัฯและบรษิทัย่อยมีความเสีย่งอยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรบัได้	จึงได้จัดให้มีการก�าหนดระดับเพดานความเสี่ยง

และระดบัสญัญาณเตอืนภยัทีย่อมรบัได้	โดยพจิารณาจากโครงสร้างของสนิทรพัย์	หนีส้นิและภาระผกูพนั	รวมทัง้การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้	

(Reprice)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่อง 

และอตัราดอกเบีย้	ควบคมุและตดิตามความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ	โดยมกีารตดิตามสถานการณ์เศรษฐกจิ	ภาวะตลาดเงนิและตลาดทนุ	และทศิทาง

อัตราดอกเบี้ยที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	เพื่อก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ	ในการรองรับความเสี่ยง

(หน่วย:	ล้านบาท)

เงินลงทุน  

	 เงินลงทุนเพื่อค้า

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 1,705	 13,346

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 2,661	 3,507

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 1,420	 958

	 เงินลงทุนเผื่อขาย	 	

	 	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 20,908	 99,910

	 	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 6,257	 23,702

	 	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 -	 17,203

	 	 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	 2,794	 6,793

	 	 หน่วยลงทุน	 3,238	 68

รวมเงินลงทุนเพื่อค้าและเผื่อขาย	 38,983	 165,487
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	3		 3	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 3,809		 	-				 	820		 2,332		 	302		 	-				 121		 7,384	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 13		 13	

เงินลงทุน	 499		 	-				 15,656		 11,922		 	4,617	 1,125		 	6,538		 	40,357	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 4,043		 1,229		 607		 1,916	 48,040		 	403	 	28		 	56,266	

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	2,577		 	2,577	

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 			8,351		 1,229		 	17,083		 16,170		 	52,959		 	1,528		 	9,280		 	106,600	

หนี้สินทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 23		 	1,140		 	11,626		 	2,421		 	450	 	-				 	-				 	15,660	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	47		 47	

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	51		 	418	 6,965		 	11,525		 	19,921		 5,900		 	-				 44,780	

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	948	 	948

หนี้สินอื่น	-	เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	1,054		 	1,054

รวมหนี้สินทางการเงิน	 			74		 	1,558		 	18,591		 	13,946		 	20,371		 	5,900		 2,049		 62,489	

ระยะเวลาการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบก�าหนด

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

อัตราตลาด

0 - 3 

เดือน
เมื่อทวงถาม

3 - 12  

เดือน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

ไม่มี

ดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

 2.3  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

	 	 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	คอื	ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น	อนัอาจมผีลให้มลูค่าของตราสาร

ทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป	หรือท�าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้	หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน	

	 	 เนื่องจากบริษัทย่อยมีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 ท�าให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ 

อัตราแลกเปลี่ยน	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทย่อยมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการบริหารจัดการสถานะเงินตรา 

ต่างประเทศสุทธิ	และด�าเนินการภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง	ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยภายใต้เกณฑ์ที่ก�าหนดโดย	ธปท.	

อย่างเคร่งครัด
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3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถช�าระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด	

เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้	 แต่ด้วยต้นทุนที่สูง 

เกนิกว่าระดบัทีย่อมรบัได้	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงนิกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยในปัจจบุนัและในอนาคต	โดยกลไกการบรหิาร

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	 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยเป็นผู้รับผิดชอบ	 ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหาร

จัดการความเสี่ยงเป็นประจ�า

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจ�าแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล่งเงินทุน เป็นดังนี้

2562

2562

2561

2561

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

เงินรับฝาก	 		-	 -	 751,917	 85.56	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	15,660	 25.91	 71,923	 8.18

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 		44,780		 74.09		 	55,013		 6.26

รวม	 		60,440		 	100.00		 878,853		 100.00	

ไม่เกิน	1	ปี	 34,169	 56.53	 786,934	 89.54	

เกิน	1	ปี	 26,271	 43.47	 91,919	 10.46

รวม	 	60,440	 100.00	 878,853	 100.00

เงินทุนจ�าแนกตามแหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนจ�าแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงินทุน
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี

วันที่ครบก�าหนดของเครื่องมือทางการเงิน

ไม่มีก�าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด	 3		 	-				 	-				 	-				 3	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 3,930		 	3,152		 302		 	-				 7,384	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 	-				 	13	 	-				 	-				 13	

เงินลงทุน	 	499	 29,422		 	3,898		 	6,538		 40,357	

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 5,981		 18,079		 	32,175		 31		 	56,266	

ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 2,577	 	-				 	-				 2,577

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	 10,413		 	53,243	 36,375		 6,569		 	106,600

หนี้สินทางการเงิน     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	2,113		 	13,097		 	450	 	-				 	15,660

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 	-				 	47	 	-				 	-				 	47

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 470		 	18,489	 	25,821		 	-				 	44,780	

เจ้าหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย์	 	-				 948		 	-				 	-				 948	

หนี้สินอื่น	-	เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชี	 	-				 1,054	 	-				 	-				 1,054	

รวมหนี้สินทางการเงิน	 2,583		 33,635		 	26,271	 	-				 	62,489	

ภาระผูกพัน     

	 ภาระผูกพันอื่น	 	1	 	-				 	43	 	-				 	44

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก�าหนดตามสัญญา 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)	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความตระหนักดีว่า	 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ดี	 เป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุ 

เป้าหมายให้ส�าเรจ็ได้อย่างยัง่ยนื	จากสภาวะแวดล้อมปัจจบุนั	ซึง่มคีวามไม่แน่นอน	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึให้ความส�าคญัต่อการบรหิารความเสีย่ง 

ด้านปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีประสิทธิผล	 อีกทั้งครอบคลุมการด�าเนินงานทั่วทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเตรียม 

ความพร้อมรบักบัสภาวะการณ์ทีไ่ม่คาดคดิดงักล่าวได้อย่างทนักาล	รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีม่แีนวโน้มเข้มข้นขึน้	ทัง้นี	้บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิารทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารป้องกนัและติดตามดแูลความเสีย่ง	นอกจากนี้	การควบคมุ

ภายในเป็นกลไกส�าคัญในการควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี	 อันได้แก่	

ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	 ให้มีการสอบทานและถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน	 การจัดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการท�าธุรกรรมที่มีความช�านาญ 

เฉพาะด้านและเป็นอิสระเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกรรมทุกประเภท	การจัดการ

ระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	ตลอดจนการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง	เป็นต้น

 

รายการ

(หน่วย:	ล้านบาท)
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	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 รูปแบบหรือ

เงื่อนไขของวิธีการที่ใช้ ในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายในของ 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยเอง	โดยวธิกีารดงักล่าวบรษิทัฯและบรษิทัย่อย

มีการพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง	ๆ	เช่น	แนวทางการก�ากับดูแล

ของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั	ลกัษณะและความซบัซ้อน

ของธุรกิจ	 ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของบริษัท	 โดยมี 

การจัดท�าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ส�าคัญ 

ตามหลัก	Basel	New	Capital	Accord	(Basel	II)	เช่น	การประเมิน

ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง	 (Risk	 and	 Control	 Self- 

Assessment)	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	(Key	Risk	Indicators:	 

KRI)	 การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น	 (Loss	

Data)	นโยบายการใช้บรกิารจากผู้ ให้บรกิารภายนอกของกลุม่ธนชาต	 

(Outsourcing	Policy)	โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

ข้อบงัคบัในเรือ่งเดยีวกนัทีอ่อกโดย	ธปท.	และแผนรองรบัการด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan)		

	 ส�าหรับการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

มีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง	 โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงานตามปกติ	 ซึ่งจะช่วยให้รับทราบถึงความเสี่ยงและ

ปัญหาที่เกิดขึ้น	 และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที	 ไม่ส่งผลเสียหาย

ต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ถึงกระนั้นก็ดี	 เพื่อให้ทราบถึงผลการ 

ด�าเนนิงานและปัญหาทีเ่กดิขึน้	ตลอดจนแนวโน้มและการเปลีย่นแปลง

ของข้อมลูปัจจยัเสีย่ง	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึจดัให้มรีายงานข้อมลู

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 เสนอต่อ 

คณะกรรมการของบริษัท	 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	 และ 

ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 เพื่อใช้ประกอบการ

ก�าหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม	

และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินความ

สามารถของระบบควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

อีกทางหนึ่งด้วย

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Risk)

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส�าคัญต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างมาก	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า	 อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	

และตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต�่าลง	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยตระหนักดีว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ตลอดเวลา	 อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	 

ด้านความปลอดภยัของการให้บรกิาร	ข้อมลูลกูค้า	ความต่อเนือ่งของ

การให้บริการ	 และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯและ

บรษิทัย่อย	ดงันัน้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึให้ความส�าคญัในเรือ่งการ

บริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้เป็นมาตรฐานสากล	

โดยอยู่บนพื้นฐานของการคุ้มครองข้อมูล	 และรักษาผลประโยชน์ 

ของลกูค้า	ภายใต้หลกัการส�าคญั	3	ประการ	คอื	1)	การรกัษาความลบั 

ของระบบและข้อมูล	 (Confidentiality)	 2)	 ความถูกต้องเชื่อถือได้ 

ของระบบและข้อมูล	 (Integrity)	 และ	 3)	 ความพร้อมใช้งานของ 

ระบบและข้อมูล	(Availability)		

 

	 เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถบริหารความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ต่อเนื่อง	 และ

สอดคล้องกบัลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ	ปรมิาณธรุกรรม	ความซบัซ้อน 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ	และความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ความเสีย่ง 

ด้านปฏิบัติการ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	และ

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนดโครงสร้าง

การก�ากับดูแล	 ตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบ	 3	 ระดับ	

(Three	Lines	of	Defense)	อย่างชดัเจนและเป็นอสิระจากกนั	ได้แก่ 

1)	 ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2)	 บริหารความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	และก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายและ

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	และ	3)	ตรวจสอบ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯและบริษัทย่อย

ได้ก�าหนดนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง	 และมีการสร้าง

ความรู	้และความตระหนกัรูเ้รือ่งความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ให้แก่	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	อย่างต่อเนื่อง	

	 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีระบวนการในการบรหิารความเสีย่ง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล	ดังนี้

	 •	 การประเมนิความเสีย่ง	(Risk	Assessment)	ประกอบด้วย 

1)	ระบุความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Risk	Identification) 

2)	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 (Risk	 Analysis)	 และ	 3)	 ประเมินค่า 

ความเสี่ยง	(Risk	Evaluation)	ประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง

และผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

	 •	 การจัดการความเสี่ยง	(Risk	Treatment)	มีการจัดการ	

ควบคุม	และป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับผลการ

ประเมนิความเสีย่ง	เพือ่ให้ความเสีย่งทีเ่หลอือยู	่อยูใ่นระดบัความเสีย่ง 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอมรับได้	 โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัด 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ	(IT	Key	Risk	Indicators)

	 •	 การติดตาม	 ทบทวน	 และรายงานความเสี่ยง	 (Risk	

Monitoring,	Review,	and	Reporting)	มกีระบวนการในการตดิตาม

และทบทวนความเสี่ยง	 เพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงเทคโนโลยี 

ที่ยอมรับได้	และรายงานต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบเป็นประจ�า
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6. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนด

แผนกลยุทธ์	 แผนด�าเนินงาน	 และการน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม 

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

อันส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุนหรือการด�ารงอยู่ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย	 ในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 บริษัทฯและ

บริษัทย่อยจัดให้มีการท�าแผนกลยุทธ์ส�าหรับช่วงเวลา	 3	 ปีข้างหน้า	

และจัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 หรือเมื่อมี

เหตุการณ์ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของ

ธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามผลการด�าเนินงานของ

หน่วยงานต่าง	ๆ 	เปรยีบเทยีบกบัแผนงานประจ�าปีทีก่�าหนดเป้าหมาย

ไว้อย่างสม�่าเสมอ

7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)

	 ความเสีย่งด้านชือ่เสยีง	(Reputation	Risk)	หมายถงึ	ความเสีย่ง 

ที่เกิดจากการที่สาธารณชน	 ได้แก่	 ลูกค้า	 (Customers)	 คู ่ค้า	 

(Strategic	or	alliance	partners)	นักลงทุน	(Investor)	และผู้ก�ากับ

ดแูล	(Regulators)	รบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ในเชงิลบหรอืขาดความเชือ่มัน่ 

ในบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ/หรือ

เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 

ซึ่งความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเกิดจากการไม่ด�าเนินงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการด�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 	ของ 

บริษัทฯ	 ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายทางการเงินเป็นจ�านวนสูง 

ความเสยีหายต่อชือ่เสยีงของบรษิทัฯ	หรอืการถกูทางการเข้าแทรกแซง 

ซึ่งการปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ  

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

หน่วยงานอืน่	ๆ 	แต่ละครัง้อาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์และการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

	 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	 

โดยมีการรายงานคู่ขนานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	และธนาคาร

ธนชาต	กบัคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการ 

ตรวจสอบของบริษัทฯ

	 การประเมินความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 

หน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัจะท�าการประเมนิความเสีย่ง 

ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยพิจารณา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 

ซึ่งครอบคลุมถึงทิศทางการก�ากับดูแลของทางการ	ผลการตรวจสอบ 

ของทางการ	นโยบายธรุกจิ	ข้อหารอื	ข้อร้องเรยีน	การควบคมุภายใน 

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 จ�ากัด (มหาชน)

	 โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการบรษิทัฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	

และบรรษทัภบิาล	คณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการก�ากบัความเสีย่ง	คณะกรรมการพจิารณาปรบัปรงุโครงสร้างหนี	้และคณะกรรมการบรหิาร

ทรัพย์สินรอการขาย	 ตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	 และครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 

ในทุกด้าน	รวมทั้งมีการก�ากับและสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	โดยมีโครงสร้างการจัดการ	ดังนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

คณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ ส�านักตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ากับ

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย

คณะกรรมการพิจารณา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ส�านักเลขานุการองค์กร

ฝ่ายปรับปรุง

โครงสร้างหนี้

ส่วนบริหาร

ทรัพย์สินรอการขาย
ผู้อ�านวยการอาวุโส

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

1

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายการเงิน

2
ผู้อ�านวยการอาวุโส

สายงานธุรกิจ

3

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายวางแผนข้อมูล

เพื่อการจัดการ

ส่วนบริหารเงิน

และการลงทุน

Risk

Management

Special 

Project
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

	 ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 มีกรรมการจ�านวน	 9	 คน	 ประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 3	 คน	 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 6	 คน	 

(โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	3	คน)	และตั้งแต่วนัที่	16	ธันวาคม	2562	บรษิัทฯ	มีกรรมการจ�านวน	7	คน	ประกอบด้วย	กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร	4	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	2	คน	เนื่องจากมีกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกจ�านวน	2	คน	ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	14/2562	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2562	ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ลาออกทั้ง	2	ท่าน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	ท�าให้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	บริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวน	9	คน	

ประกอบด้วย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	คน	(โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	4	คน)

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี	โดยก�าหนดประชุมเดือนละ	1	ครั้ง	และ

อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น	 ทั้งนี้	 ประธานกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้เห็นชอบวาระการประชุม	 โดยการน�าเสนอของกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ทีม่กีารก�าหนดวาระล่วงหน้าไว้อย่างชดัเจน	ประกอบด้วย	วาระเพือ่ทราบ	วาระเพือ่พจิารณา	วาระเพือ่อนมุตั	ิวาระพจิารณารบัทราบ 

รายงานจากคณะกรรมการชุดย่อย	 ที่ต้องพิจารณาเป็นประจ�าทุกเดือน	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้จัดท�าหนังสือบอกกล่าว 

เชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง	 ส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา 

ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	 โดยการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	 3	 ชั่วโมง	 ซึ่งในปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 มีการประชุม 

รวมทั้งสิ้น	14	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมต	ิ โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน 

ได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	 และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรโดยแยกเป็นรายบุคคล	จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมให้กรรมการบริษัทฯ	และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้
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รายงานประจ�าปี 2562

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ต�าแหน่ง

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

(ทั้งหมด 

14 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ก�ากับ

ความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

11 ครั้ง)

คณะกรรมการ

บริหาร

(ทั้งหมด 

13 ครั้ง)

คณะกรรมการ

สรรหา ก�าหนด

ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

(ทั้งหมด 

8 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

15 ครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2562

	 1.	นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	 14	 -	 -	 -	 -

	 2.	นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		 14	 -	 -	 13	 -

	 	 	 	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

	 3.	นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา		 11	 15	 8	 -	 -

	 	 	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	(กรรมการอิสระ)	

	 4.	นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน		 13	 15	 8	 -	 -

	 	 	 	 และบรรษัทภิบาล	และกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)	

	 5.	นายปริญญา	 หอมเอนก	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับความเสี่ยง		 13	 15	 -	 -	 11

	 	 	 	 (กรรมการอิสระ)	

	 6.	นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล		 14	 -	 7	 -	 11

	 	 	 	 และกรรมการก�ากับความเสี่ยง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	

	 7.	นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	 11	 -	 -	 -	 10

	 8.	 นางสาวสวุรรณภา	สวุรรณประทปี	 รองประธานกรรมการบริหาร	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	 14	 -	 -	 12	 -

	 9.	นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการบริหาร	กรรมการก�ากับความเสี่ยง		 14	 -	 -	 13	 9

	 	 	 	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	

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

	 	 กรรมการ	2	ใน	3	คนนี้	ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

	 2)	 นายปริญญา	หอมเอนก	และนายธีรนันท์	ศรีหงส์	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	 

	 	 16	ธันวาคม	2562	เนื่องจากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารทหารไทย	และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งนางสาลินี	วังตาล	 

	 	 และ	ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	เป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563

	 3)	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ผู้บริหารบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ	 มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 ซึ่งรวมผู้จัดการ 

ฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	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.	 นางกฤษยาณี	 รัตนชัยชาญ	 ผู้อ�านวยการอาวุโส

เลขานุการบริษัท

	 ในการประชุมครั้งที่	 6/2552	 เมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2552	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติแต่งตั้ง	 นายภาณุพันธุ์	 ตวงทอง	 

เป็นเลขานุการบริษัท	ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสม	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2552	และมอบหมายให้ 

ส�านักเลขานุการองค์กรเป็นหน่วยงานที่ดูแลงานเลขานุการบริษัท	 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และเพื่อให้การบริหารงาน 

ของบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้	เลขานกุารบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่�าหนดในมาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	ของ	พ.ร.บ.	หลกัทรพัย์ 

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

ด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับบริษัทฯ	 

มติคณะกรรมการ	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	หน้าที่ตามกฎหมายและตามที่บริษัทฯ	มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	มีดังนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

	 1.	 รบัผดิชอบดแูลกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของคณะกรรมการบรษิทัฯ

 

	 2.	 ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	

ระเบียบและข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 รวมถึงหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ	 และติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	 รวมถึงรายงานการ

เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

	 3.	 ด�าเนนิการจดัเตรยีมเอกสารและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่	แนะน�าลกัษณะธรุกจิและแนวทาง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

	 4.	 จดัการประชมุผูถ้อืหุน้	และประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	

ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่าง	ๆ

	 5.	 บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 และการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น	และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 6.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ	

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 หนังสือ

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 7.	 จัดท�าและเก็บรักษารายงานการมีส ่วนได้เสียของ

กรรมการและผู้บริหาร	 พร้อมทั้งส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

	 8.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 

ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ากับบริษัทฯ	 ตามระเบียบและ 

ข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ

	 9.	 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม	 สัมมนาต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้	 และพัฒนากรรมการให้มีทักษะและประสบการณ์ที่จะก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อการท�าหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

	 10.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ 

ต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

	 11.	 อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	 ด้านกฎหมาย	 

การบัญชี	หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 12.	 ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ประกาศก�าหนด

ผู ้ที่ ได ้รับมอบหมายให ้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ 

การเงิน และผู ้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการท�าบัญชี

	 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ

การเงนิของบรษิทัฯ	คอื	นายก�าธร	ตนัตศิริวิฒัน์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายการเงิน	 และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการท�าบัญชีของบริษัทฯ	คือ	นางธนวันต์	ชัยสิทธิการค้า	

ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี

	 ทั้งนี้	 ข้อมูลประวัติกรรมการ	 ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	

และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 

การท�าบัญชีของบริษัทฯ	 ปรากฏตามหัวข้อ	 “คณะกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง”	ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	4	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	46,568,513.19	บาท	โดยลักษณะของ

ค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการที่จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2561	

สรุปได้ดังนี้้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

			 1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 1,440,000.00	 840,000.00	 6,278,481.70	 8,558,481.70

	 2.		นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 720,000.00	 420,000.00	 3,139,240.85	 4,279,240.85

	 3.		นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 720,000.00	 330,000.00	 3,139,240.85	 4,189,240.85

	 4.		นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 720,000.00	 390,000.00	 	3,139,240.85	 4,249,240.85

	 5.		นายวิชิต	 ญาณอมร	 720,000.00	 420,000.00	 3,139,240.85	 4,279,240.85

	 6.		นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 720,000.00	 420,000.00	 3,139,240.85	 4,279,240.85

	 7.		นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 720,000.00	 420,000.00	 3,139,240.85	 4,279,240.85

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2561    

	 1.	 นายสมเกียรติ	 ศุขเทวา	 -	 -	 1,393,306.90	 	1,393,306.90

	 2.		นายทวีศักดิ์	 ศักดิ์ศิริลาภ	 -	 -	 980,475.22	 	980,475.22

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562    

	 1.		นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 689,032.26	 	330,000.00	 2,158,765.63	 3,177,797.89

	 2.		นายปริญญา	 หอมเอนก	 	689,032.26	 390,000.00	 335,425.73		 1,414,457.99

  รวม	 	 7,138,064.52	 3,960,000.00	 29,981,900.28	 41,079,964.80

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

บ�าเหน็จกรรมการ รวม

หมายเหตุ	 1)	 นายทวีศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	25	เมษายน	2561

	 2)	 นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	12	มิถุนายน	2561

	 3)	 นายปริญญา	หอมเอนก	และนายธีรนันท์	ศรีหงส์	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	 

	 	 16	ธันวาคม	2562
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	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้้

	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการก�ากับความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 720,000.00	 450,000.00		 1,170,000.00	

	 2.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 480,000.00		 300,000.00		 780,000.00	

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562   

	 	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 459,354.84	 300,000.00	 759,354.84	

  รวม	 	 1,659,354.84	 1,050,000.00		 2,709,354.84

	 1.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 240,000.00		 220,000.00	 460,000.00	

	 2.	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ*	 -	 -	 -

	 3.	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์*	 -	 -	 -

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562   

	 1.	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 344,516.13	 300,000.00	 644,516.13	

	 2.	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 229,677.42		 220,000.00		 449,677.42	

 

  รวม	 	 814,193.55		 740,000.00		 1,554,193.55

	 1.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 360,000.00	 160,000.00		 520,000.00	

	 2.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 240,000.00		 120,000.00		 360,000.00	

	 3.	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 240,000.00	 105,000.00		 345,000.00	

  รวม	 	 840,000.00		 385,000.00		 1,225,000.00	

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

รวม

รวม

รวม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

หมายเหตุ	 นายปริญญา	หอมเอนก	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2562

หมายเหตุ	 1)	 *	กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

	 2)	 นายปริญญา	หอมเอนก	และนายธีรนันท์	ศรีหงส์	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	 

	 	 16	ธันวาคม	2562

	 4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้
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	 5.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของบริษัทฯ	คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร

	 7.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	ซึ่งรวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงินอยู่ด้วย	

รวมจ�านวน	5	คน	โดยได้รบัค่าตอบแทนในลกัษณะของเงนิเดอืน	เงนิช่วยเหลอืพเิศษตามผลการปฏบิตังิาน	และเงนิสมทบประกนัสงัคม	ทีบ่รษิทัฯ	

จ่ายแก่ผู้จัดการและผู้บริหารรวม	5	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	36,695,423.00	บาท

ค่าตอบแทนอื่น 

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 	 บริษัทฯ	จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร	โดยบริษัทฯ	ได้สมทบเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราส่วนร้อยละ	3	หรือ	5 

หรือ	 7	 หรือ	 10	 ของเงินเดือน	 ตามอายุงานของผู้บริหาร	 โดยในปี	 2562	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 

จ�านวน	5	คน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,791,038.00	บาท
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ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

ธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน

ตรวจสอบบริหารความเสี่ยง

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ปฏิบัติการกลาง

ก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ

ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

เครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย

ตลาดการเงิน

และบริหารการเงิน

4

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัล

5

บัญชี

7

กลยุทธ์การเงิน

6

งานขายและเครือข่ายธุรกิจ

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรถยนต์และ

ตัวแทนจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์และการตลาด

สินเชื่อรถยนต์

แผนงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

บริหารงานขายรถยึด

บรกิารลกูค้าและสนบัสนนุการตลาด

สนิเชือ่ธรุกจิรถยนต์

ปฏบิตักิารสนิเชือ่ธรุกจิรถยนต์

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

2

วางแผนและวิเคราะห์

ผลทางการเงิน

8

Customer Experience 

and Distribution Strategy

ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

3

Wholesale and 

Commercial Banking

ทรัพยากรบุคคลกลาง

หมายเหตุ	 1	-	8		คือ	ผู้บริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.
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คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ทักษะ	 ประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน	 การบัญชี	 

การบริหารจัดการ	และอื่น	ๆ	อันท�าให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี	ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และตามความเหมาะสมกับประเภทและขนาดของ

ธุรกิจที่ด�าเนินกิจการอยู่	 ทั้งนี้	 เพื่อสนับสนุนให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	 ก�าหนดให้มีกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการธนาคารธนชาตทั้งหมด	 และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจ�านวน	 1	 ใน	 3	 ซึ่งมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด	ๆ	หรือความสัมพันธ์ใด	ๆ	กับธุรกิจของธนาคารธนชาต	และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรม 

ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายประสงค์		 พูนธเนศ	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	 -	 ✓ -

	 3.	 พลเอกณัฐพล		 นาคพาณิชย์	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 4.	 นายฟิลลิป	 จี.เจ.อี.โอ.	ดามัส	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 5.	 นายไพรสัณฑ์		 วงศ์สมิทธิ์	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 6.	 นายจุมพล		 ริมสาคร	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 7.	 นายหยกพร		 ตันติเศวตรัตน์	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 8.	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 9.	 นายมิฮาว		 ยาน	ซูเรค	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 10.	 นายปิติ		 ตัณฑเกษม	 กรรมการ	 ✓ - -

	 11.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ	 กรรมการ	 ✓ - -

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562    

	 1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	 -	 ✓ -

	 2.	 ดร.ธนชาติ		 นุ่มนนท์	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 3.	 นายณรงค์		 จิวังกูร	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 4.	 นายอเล็กซานเดอร์			 ไคว	เล็พ	ชอย	 กรรมการ	 -	 ✓ -

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

	 6.	 นางสาวมุกดา		 ไพรัชเวทย์	 กรรมการ	 -	 -	 ✓

	 7.	 นายร็อด		 ไมเคิล	เรโนลด์	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 8.	 นายวอลเตอร์		 ทัส	 กรรมการ	 -	 ✓ -

	 9.	 นางสาวสุวรรณภา			 สุวรรณประทีป	 กรรมการ	 ✓ - -

	 10.	 นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด	 กรรมการ	 ✓ - -

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร

หมายเหตุ	 1)	 กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนธนาคารธนชาต	ได้แก่	นายปิต	ิตณัฑเกษม	และนายประพนัธ์	อนพุงษ์องอาจ	กรรมการ	2	คนนี	้ลงลายมอืชือ่ร่วมกนั	 

	 	 และประทับตราส�าคัญของธนาคารธนชาต

	 2)	 การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	2562

	 	 •	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	 และครบวาระในการด�ารงต�าแหน่งประธาน 

	 	 	 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 	 •	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	เข้ารับต�าแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 	 •	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2562	ได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	นายฟิลลิป	จี.เจ.อี.โอ.	ดามัส	และ 

	 	 	 นายปิติ	ตัณฑเกษม	เป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2562

	 	 •	 นายอเล็กซานเดอร์	 ไคว	 เล็พ	 ชอย	 รศ.	 ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 นายร็อด	 ไมเคิล	 เรโนลด์	 นายวอลเตอร์	 ทัส	 

	 	 	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	และนายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 	 •	 นายประสงค์	พูนธเนศ	พลเอกณัฐพล	นาคพาณิชย์	นายจุมพล	ริมสาคร	นายไพรสัณฑ์	 วงศ์สมิทธิ์	 นายหยกพร	ตันติเศวตรัตน์	และนายมิฮาว	 

	 	 	 ยาน	ซูเรค	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	17	ธันวาคม	2562

	 	 •	 นายบันเทิง	ตันติวิท	ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ	และนายณรงค์	จิวังกูร	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต		มีผลตั้งแต ่วันที่	 

	 	 	 19	ธันวาคม	2562	และ	ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2562

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาตก�าหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี	 และแจ้งให้กรรมการ 

ธนาคารธนชาตแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว	 เพื่อให้กรรมการธนาคารธนชาตสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้	 โดยตามนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารธนชาต	 ก�าหนดให้ธนาคารธนชาตต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาตและคณะกรรมการ 

ชุดย่อยอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

	 1.	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	6	ครั้ง

	 2.	 คณะกรรมการบริหาร	ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	6	ครั้ง

	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	6	ครั้ง

	 4.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	2	ครั้ง

	 5.	 คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	4	ครั้ง

	 6.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	6	ครั้ง

	 7.	 การประชุมคณะกรรมการคณะอื่น	 ๆ	 ซึ่งคณะกรรมการธนาคารธนชาตเป็นผู้แต่งตั้ง	 ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ

แต่ละคณะ

	 คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีการประชุมเป็นประจ�าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน	และยังมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 โดยมี 

การก�าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	 และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงาน	 การอนุมัติธุรกรรม	 การปฏิบัติงาน	 การบริหารความเสี่ยง 

เป็นประจ�า	โดยส�านกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้จดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสาร

ก่อนการประชุมล่วงหน้า	 เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารธนชาตได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	ซึ่งในปี	 2562	ที่ผ่านมา	 

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	15	ครั้ง

	 ทั้งนี้	 ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ	 โดยประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาส 

ให้กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ก่อนจะขอลงมติ	 และได้มีการจดบันทึกการประชุมแสดงข้อสังเกตและ 

ความเห็นของกรรมการธนาคารธนชาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต	

พร้อมให้คณะกรรมการธนาคารธนชาตและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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รายงานประจ�าปี 2562

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายประสงค์		 พูนธเนศ	 0/1	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 15/15	 28/28	 -	 -	 -

	 3.	 พลเอกณัฐพล		 นาคพาณิชย์	 1/1	 -	 -	 -	 -

	 4.	 นายฟิลลิป		 จี.เจ.อี.โอ.	ดามัส	 2/2	 -	 -	 -	 -

	 5.	 นายไพรสัณฑ์		 วงศ์สมิทธิ์	 0/1	 -	 -	 -	 -

	 6.	 นายจุมพล		 ริมสาคร	 1/1	 -	 -	 -	 -

	 7.	 นายหยกพร		 ตันติเศวตรัตน์	 0/1	 -	 -	 -	 -

	 8.	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 2/2	 -	 -	 -	 -

	 9.	 นายมิฮาว		 ยาน	ซูเรค	 0/1	 -	 -	 -	 -

	 10.	 นายปิติ		 ตัณฑเกษม	 2/2	 -	 -	 -	 -

	 11.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ	 15/15	 28/28	 -	 -	 8/8

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562     

	 1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 14/14	 -	 -	 -	 -

	 2.	 ดร.ธนชาติ		 นุ่มนนท์	 15/15	 -	 13/13	 -	 -

	 3.	 นายณรงค์		 จิวังกูร	 14/14	 -	 -	 9/9	 -

	 4.	 นายอเล็กซานเดอร์		 ไคว	เล็พ	ชอย	 12/13	 -	 -	 -	 8/8

	 5.	 รศ.	ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 13/13	 -	 13/13	 -	 4/8

	 6.	 นางสาวมุกดา		 ไพรัชเวทย์	 13/13	 -	 13/13	 9/9	 -

	 7.	 นายร็อด		 ไมเคิล	เรโนลด์	 8/13	 -	 -	 7/9	 -

	 8.	 นายวอลเตอร์		 ทัส	 11/13	 -	 -	 -	 -

	 9.	 นางสาวสุวรรณภา		 สุวรรณประทีป	 13/13	 26/27	 -	 -	 -

	 10.	 นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด	 13/13	 21/27	 -	 -	 -

คณะกรรมการ

ธนาคารธนชาต

คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(ทั้งหมด 

15 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

28 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

13 ครั้ง)

(ทั้งหมด 

9 ครั้ง)

คณะกรรมการ

ก�ากับความเสี่ยง

(ทั้งหมด 

8 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี	2562

หมายเหตุ	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	2562	ปรากฏตามหมายเหตุ	2)	ท้ายตารางโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้บริหารธนาคารธนชาต

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ธนาคารธนชาตมีผู้บริหารใน

ต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหารตามเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 โดยรวมถึง 

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

ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	ดังนี้้

	 1.	 นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ	 	

	 	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 2.	 นายอนุวัติร์	เหลืองทวีกุล	  

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

	 3.	 ดร.สุทัต	จิตมั่นคงสุข	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

	 4.	 นายวิจักษณ์	ศิริแสร์	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน

	 5.	 นายป้อมเพชร	รสานนท์	 	

	 	 รองกรรมการผู้จัดการ	

	 	 กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 6.	 นางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง

	 7.	 นายเกรียงไกร	ภูริวิทย์วัฒนา	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 ส�านกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

	 8.	 นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน

	 9.	 นายทรงวุฒิ	เชาวลิต	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานเครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย

	 10.	 นายวิสูจน์	ตั้งอดุลย์รัตน์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงาน	Wholesale	and	Commercial	Banking

	 11.	 นายยวดฤทธิ์	เธียรตระวัน	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานนโยบายความเสี่ยง

	 	 และบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย

	 12.	 นางธีรนุช	ขุมทรัพย์	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงาน	Wealth	Product	Development

	 13.	 นายธีรชาติ	จิรจรัสพร	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงาน	Enterprise	Digital

	 14.	 นายทวีศักดิ์	ทรงสิทธิโชค	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

	 15.	 นายสมาร์ท	แสนสุข	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 ฝ่าย	Client	Relationship	Management	

	 	 (Big	Cap,	Real	Estate	and	Investment)

	 16.	 นางภิตติมาศ	สงวนสุข	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานกลยุทธ์การเงิน

	 17.	 นางสาวธนวรรณ	ฑีฆาอุตมากร	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานตรวจสอบ

	 18.	 นายแซมมวล	แอนโทนี	โดโทร		

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 19.	 นายกิตติชัย	สิงหะ	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ

	 20.	 นายสุรศักย์	อาปตาคม	 	

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 สายงานขายและเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	 21.	 นายกฤตพล	นนทแก้ว	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	

	 	 สายงานบริหารสินทรัพย์	(และด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

	 	 ผู้จัดการ	บบส.	ทีเอส)

	 22.	 นางสสิมา	ทวีสกุลชัย	

	 	 ที่ปรึกษา	ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต

	 23.	 นายสุวิทย์	เอื้อปิยะชาติ	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญชี

	 24.	 นายจรัสชัย	บวรธรรมรัตน์	

	 	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	

	 	 ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

หมายเหตุ	 1)	 ผู้บริหารล�าดับที่	1-5,	16	และ	23-24	เป็นผู้บริหารในต�าแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร	4	รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	ตามเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.

	 2)	 ผู้บริหารล�าดับที่	1-22	เป็นผู้มีอ�านาจในการจัดการตามมาตรา	4	และมาตรา	25	ของ	พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551

	 3)	 ในระหว่างปี	2562	มีการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้
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รายงานประจ�าปี 2562

	 3.1)	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	ครบวาระในการด�ารงต�าแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.2)	 นายประพนัธ์	อนพุงษ์องอาจ	ได้รบัการแต่งตัง้ด�ารงต�าแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	มผีลตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	2562

	 3.3)	 นายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	จากเดิม	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	เป็น	รองประธาน	เจ้าหน้าที่บริหาร	 มีผลตั้งแต่ 

วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.4)	 นายป้อมเพชร	รสานนท์	ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.5)	 นายสุรศักย์	อาปตาคม	ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานขายและเครือข่ายกลุ่มธุรกิจ	สินเชื่อรถยนต์	มีผลตั้งแต่

วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.6)	 นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	จากเดิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Non-Branch	

Channels	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานธุรกิจสินเชื่อไม่มีหลักประกัน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.7)	 นายทรงวุฒิ	 เชาวลิต	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	 จากเดิม	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 สายงานเครือข่ายลูกค้า 

รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานเครือข่ายสาขาลูกค้ารายย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.8)	 นางธีรนุช	ขุมทรัพย์	เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ	จากเดิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจ

ลูกค้ารายย่อย	เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Wealth	Product	Development	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.9)	 นายธรีชาต	ิจริจรสัพร	เปลีย่นแปลงหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	จากเดมิ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานบรหิารผลติภณัฑ์และการตลาดสนิเชือ่รถยนต์	

เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Enterprise	Digital	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.10)	 นางสาวกนกศรี	โรจน์เมธา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ฝ่าย	T-Wealth	Management	เกษียณอายุการท�างาน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562

	 3.11)	 นางสสิมา	ทวีสกุลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต	เกษียณอายุการท�างาน	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562	

และได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	ที่ปรึกษา	ด้านวิเคราะห์ความเสี่ยงเครดิต	มีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2562

	 3.12)	 นายจรัสชัย	 บวรธรรมรัตน์	 ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	 จากเดิม	 ผู้อ�านวยการ	 วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ	 ท�าหน้าที่รักษาการ	 

ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน	 เป็น	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน	 มีผลตั้งแต่ 

วันที่	1	พฤษภาคม	2562

	 3.13)	 นายยุทธยง	ศุทธรัตน์	Head	of	Commercial	Banking	(ผู้อ�านวยการอาวุโส)	สายงานธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม	ลาออก	มีผลตั้งแต่

วันที่	1	กรกฎาคม	2562

	 3.14)	 นายวิสูจน์	ตั้งอดุลย์รัตน์	ได้รับการแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Wholesale	and	Commercial	Banking	มีผลตั้งแต่

วันที่	16	กรกฎาคม	2562

	 3.15)	 นายสมาร์ท	แสนสขุ	เปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าที่ความรบัผดิชอบ	จากเดิม	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ	ฝ่ายวาณิชธนกจิ	เป็น	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ	

ฝ่าย	Client	Relationship	Management	(Big	Cap,	Real	Estate	&	Investment)	มีผลตั้งแต่วันที่	16	กรกฎาคม	2562

	 3.16)	 นายยวดฤทธิ	์เธยีรตระวนั	เปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	จากเดมิ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ	สายงานบรหิารความเสีย่งสนิเชือ่รายย่อย 

เป็น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานนโยบายความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	16	กรกฎาคม	2562

	 3.17)	 นายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคารธนชาตตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก์	

มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 3.18)	 นายเซียด	 เอิล-โฮส	 รองกรรมการผู้จัดการ	 สายงานบริหารความเสี่ยง	 สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคารธนชาตตามการมอบหมาย 

จากสโกเทียแบงก์	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 3.19)	 นายริคกี้	จอน	ยากาโบวิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานปฏิบัติการกลาง	สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในธนาคารธนชาตตามการมอบหมาย

จากสโกเทียแบงก์	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 3.20)	 นายพอล	อลัน	ดิวูล์ฟ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงาน	Customer	Experience	and	Distribution	Strategy	สิ้นสุดภาระหน้าที่การปฏิบัติงาน

ในธนาคารธนชาตตามการมอบหมายจากสโกเทียแบงก์	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการธนาคารธนชาต

			 1.	 นายประสงค์		 พูนธเนศ	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 721,290.32	 460,000.00	 3,594,985.70	 4,776,276.02

	 3.	 พลเอกณัฐพล		 นาคพาณิชย์	 -	 30,000.00	 -	 30,000.00

	 4.	 นายฟิลลิป		 จี.เจ.อี.โอ.	ดามัส	 -	 60,000.00	 -	 60,000.00

	 5.	 นายไพรสัณฑ์		 วงศ์สมิทธิ์	 -	 -	 -	 -

	 6.	 นายจุมพล		 ริมสาคร	 -	 30,000.00	 -	 30,000.00

	 7.	 นายหยกพร		 ตันติเศวตรัตน์	 -	 -	 -	 -

	 8.	 นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ	 -	 60,000.00	 1,797,492.85	 1,857,492.85

	 9.	 นายมิฮาว		 ยาน	ซูเรค	 -	 -	 -	 -

	 10.	 นายปิติ		 ตัณฑเกษม	 -	 -	 -	 -

	 11.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ	 721,290.32	 390,000.00	 1,797,492.85	 2,908,783.17

   กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562    

	 1.	 นายบันเทิง		 ตันติวิท	 1,442,580.65	 820,000.00	 7,189,971.30	 9,452,551.95

	 2.	 ดร.ธนชาติ		 นุ่มนนท์	 721,290.32	 450,000.00	 3,594,985.70	 4,766,276.02

	 3.	 นายณรงค์		 จิวังกูร	 721,290.32	 420,000.00	 3,594,985.70	 4,736,276.02

	 4.	 นายอเล็กซานเดอร์		 ไคว	เล็พ	ชอย	 721,290.32	 360,000.00	 3,594,985.70	 4,676,276.02

	 5.	 รศ.	ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์	 721,290.32	 390,000.00	 3,594,985.70	 4,706,276.02

	 6.	 นางสาวมุกดา		 ไพรัชเวทย์	 721,290.32	 390,000.00	 3,594,985.70	 4,706,276.02

	 7.	 นายร็อด		 ไมเคิล	เรโนลด์	 721,290.32	 240,000.00	 3,594,985.70	 4,556,276.02

	 8.	 นายวอลเตอร์		 ทัส	 721,290.32	 330,000.00	 3,594,985.70	 4,646,276.02

	 9.	 นางสาวสุวรรณภา		 สุวรรณประทีป	 721,290.32	 390,000.00	 3,594,985.70	 4,706,276.02

	 10.	 นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด	 721,290.32	 390,000.00	 3,594,985.70	 4,706,276.02

  รวม	 	 9,376,774.17	 5,210,000.00	 46,734,814.00	 61,321,588.17

ค่าตอบแทนรายเดือน รวมค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

บ�าเหน็จกรรมการ

 

	 1.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหตุ	 1)	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	2562	ปรากฏตามหมายเหตุ	2)	ท้ายตารางโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

	 2)	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	26	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	อนุมัติจ่ายบ�าเหน็จกรรมการทั้งคณะ	จ�านวน	23,367,407.00	บาท

	 3)	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น	 ครั้งที่	 2/2562	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2562	 อนุมัติจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่กรรมการธนาคารธนชาต	 

	 	 จ�านวน	23,367,407.00	บาท

	 4)	 ตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2562	กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาตไม่ได้รับค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต)

	ธนาคารธนชาตมอบหมายให้นายเกรยีงไกร	ภรูวิทิย์วฒันา	ซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของส�านกัประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	รับผิดชอบดูแลงานที่อยู่ภายในขอบเขตหน้าที่เลขานุการบริษัท	และสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการธนาคารธนชาตให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	 5	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการธนาคารธนชาต	 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	และคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น

จ�านวน	65,671,738.72	บาท	 โดยลักษณะของค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	และเงินบ�าเหน็จกรรมการ	

(จ่ายจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2561)	โดยสอดคล้องกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	26	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	และ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2562	สรุปได้ดังนี้
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	 2.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 1.	 ดร.ธนชาติ	 นุ่มนนท์	 665,806.45	 360,000.00	 1,025,806.45

	 2.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 443,870.97	 240,000.00	 683,870.97

	 3.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 443,870.97	 240,000.00	 683,870.97

  รวม	 	 1,553,548.39	 840,000.00	 2,393,548.39

	 1.	 นายณรงค์	 จิวังกูร	 299,612.90	 243,000.00	 542,612.90

	 2.	 นายร็อด	 ไมเคิล	เรโนลด์	 199,741.94	 126,000.00	 325,740.94

	 3.	 นางสาวมุกดา	 ไพรัชเวทย์	 199,741.94	 162,000.00	 361,741.94

  รวม	 	 699,096.78	 531,000.00	 1,230,096.78

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

รวม

รวม

	 3.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 4.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหตุ	 1)	 รศ.	ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	และนางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 2)	 ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2562

หมายเหตุ	 1)	 นายร็อด	ไมเคิล	เรโนลด์	และนางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562	

	 2)	 นายณรงค์	จิวังกูร	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	19	ธันวาคม	2562

หมายเหตุ	 1)	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	26	ประจ�าปี	2562	เมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	 

	 	 24	เมษายน	2562

	 2)	 นายอเลก็ซานเดอร์	ไคว	เลพ็	ชอย	และ	รศ.	ดร.สมชาย	ภคภาสน์ววิฒัน์	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มผีลตัง้แต่วนัที	่4	ธนัวาคม	2562 

	 3)	 *	กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาตไม่ได้รับค่าตอบแทน

	 	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ*	 -	 -	 -

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562   

	 1.	 นายอเล็กซานเดอร์	ไคว	เล็พ	ชอย	 219,903.23	 240,000.00	 459,903.23

	 2.	 รศ.	ดร.สมชาย	 ภคภาสน์วิวัฒน์	 146,602.15	 80,000.00	 226,602.15

  รวม	 	 366,505.38	 320,000.00	 686,505.38
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	 6.	 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย

	 	 ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทย่อย	จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

	 7.	 ในปี	2562	ธนาคารธนชาตได้จ่ายค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน	เงนิช่วยเหลอื	เงนิสมทบประกนัสงัคม	ฯลฯ 

	 	 ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารตามเกณฑ์ทางการ	ดังนี้

	 	 -	 เกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	จ�านวน	8	คน	(โดยนบัรวมผูบ้รหิารทีเ่ปลีย่นแปลงในระหว่างปี	3	คน)	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	134,676,645.00	บาท 

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

จ�านวน	28	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	6	คน)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	320,635,378.00		บาท

ค่าตอบแทนอื่น

	 1.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อย่างใด

 

	 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหารของธนาคารธนชาต

	 	 ธนาคารธนชาตจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร	โดยธนาคารธนชาตได้สมทบในอัตราร้อยละ	3	หรือ	5	หรือ	7	หรือ	10 

ของเงินเดือน	 ตามอายุงานของผู ้บริหาร	 โดยในปี	 2562	 ธนาคารธนชาตได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู ้บริหาร	 

ตามเกณฑ์ทางการ	ดังนี้

	 	 -	 กรรมการบริหาร	และผู้บริหารตามเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.	 จ�านวน	 8	คน	 (โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	 3	 คน)	 

เป็นจ�านวนเงิน	4,282,919.00		บาท

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

ของ	ธปท.	)	จ�านวน	28	คน	(โดยนับรวมผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	6	คน)	เป็นจ�านวนเงิน	10,139,166.00	บาท

รายชื่อกรรมการบริหาร

	 1.	 นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์	 -	 40,000.00	 40,000.00

	 2.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ*	 -	 -	 -

 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งในปี	2562   

	 1.	 นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป*	 -	 -	 -

	 2.	 นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด*	 -	 -	 -

  รวม	 	 -	 40,000.00	 40,000.00

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

รวม

	 5.	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารของธนาคารธนชาต	ที่จ่ายในปี	2562	มีรายละเอียด	ดังนี้

หมายเหตุ	 1)	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2562	อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	3	ธันวาคม	2562

	 2)	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	และนายวิลเลียม	จอร์จ	ซาอิด	ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต	มีผลตั้งแต่วันที่	4	ธันวาคม	2562

	 3)	 *	กรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคารธนชาตไม่ได้รับค่าตอบแทน
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การก�ากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ

 

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

จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 เป็นลายลักษณ์อักษรและ 

ถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานส�าหรับบุคลากรมาตั้งแต่ปี	 2546	 พร้อมทั้งก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธนชาตน�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 

ให้เหมาะสมและเพียงพอกับแต่ละกิจการ	โดยยึดมั่นในคุณธรรม	ความซื่อสัตย์สุจริต	และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวจะได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง		

	 โดยในปี	2562	บริษัทฯ	ได้ทบทวนนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	 โดยได้น�า 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies	2017:	CG	Code)	 

ของ	ก.ล.ต.	หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิและธรรมาภบิาลของสถาบนัการเงนิ	ที	่ธปท.	ประกาศก�าหนด	จรรยาบรรณ 

ของธนาคารพาณิชย์	(Banking	Industry	Code	of	Conduct	2016)	ที่ออกโดยสมาคมธนาคารไทย	และการปฏิบัติในเรื่องอื่น	ๆ	ตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 เพื่อรองรับการประเมินต่าง	 ๆ	 เช่น	 โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	

(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies:	CGR)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น	โดยน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ

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

กลุ่มธนชาต	 เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธนชาตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง	 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 

ในการสือ่ความไปยงัพนกังานกลุม่ธนชาต	ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ว่าจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 

โดยทั่วถึง	และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	และกลุ่มธนชาต

 

	 ในปี	2562	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการพัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

	 1.	 ก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตปรบัปรงุนโยบายฯ	และคูม่อืจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัโดยน�าไปพจิารณาให้เหมาะสม

กับการด�าเนินธุรกิจของแต่ละบริษัท

	 2.	 ได้รับผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	

Companies:	CGR)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในระดับ	5	ดาว		

	 3.	 จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ	

	 4.	 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต	ลงนามยอมรับปฏิบัติตามนโยบายฯ	และคู่มือจรรยาบรรณ	และลงนาม

ไม่กระท�าการใดที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	ต่อกลุ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี

	 5.	 จัดท�าแบบประเมินพนักงานทุกระดับทุกคนของทั้งกลุ่มธนชาต	เพื่อพัฒนา	ทดสอบ	และวัดระดับความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี

	 6.	 พฒันาเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการต่อต้านคอร์รปัชัน่	(CG	&	Anti-Corruption)	ในระบบการเรยีนรูผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	

(E-learning)	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	ทันสมัย	เข้าใจง่าย	และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต	เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาและเรียนรู้

ด้วยตนเอง

	 7.	 จัดท�าอินโฟกราฟิก	 (Infographics)	 เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 (CG	 &	 Anti-Corruption)	 

เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยมีเนื้อหาที่	ครบถ้วน	รูปแบบน่าสนใจ	รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 8.	 จัดหลักสูตรการบรรยายให้กับบริษัทคู่ค้า	 บริษัทตัวแทนทางธุรกิจ	 เพื่อให้รับทราบและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ของกลุ่มธนชาต	



105

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 9.	 จัดกิจกรรม	“Format	จิต	Delete	อารมณ์”	ในโครงการ

พัฒนาธรรมาภิบาล	 (CG	 &	 Anti-Corruption)	 เพื่อการพัฒนา 

และสร้างจิตส�านึกคุณธรรมจริยธรรม	 ใช้แนวทางการพัฒนาของ 

จิตตปัญญาศึกษาให้แก่บุคลากรทุกระดับ	 เพื่อให้ตระหนักและ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้กรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อ

สงัคม	โดยในปี	2562	กลุม่ธนชาตจดัปฏบิตัธิรรม	ณ	เสถยีรธรรมสถาน 

จ�านวน	 3	 รุ่น	 อีกทั้งกลุ่มธนชาตยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ในการจดักจิกรรมโครงการปฏบิตัธิรรม	ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ	ปรมิณฑล	

เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการบริหารจิตใจตนเองในการท�างาน 

และชีวิตประจ�าวัน	

  

	 นอกจากนี	้กลุม่ธนชาตยงัได้สนบัสนนุการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

รวมถึงการเสริมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 (CG	 &	

CSR	Project)	ทัง้ในเชงินโยบายและการด�าเนนิกจิกรรมในหลากหลาย 

รูปแบบให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 

โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้หลักการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง	ๆ	 

ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 ผ่านสื่อภายในองค์กรหลากหลายช่องทาง

ภายใต้ โครงการ	 “ธนชาต	 ท�าได้	 ธรรมดี…CG	 ริเริ่ม	 เติมธรรม”	 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบายฯ	 และคู่มือจรรยาบรรณ	 และ 

เพือ่ให้พนกังานสามารถปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของคณุธรรม	จรยิธรรม	

และจรรยาบรรณตามหลกัวชิาชพี	ด้วยรปูแบบการน�าเสนอทีเ่ข้าถงึง่าย 

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

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)	ในเรือ่งสือ่ความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต	และรายการธรรมสวัสดี

 

	 กลุ ่มธนชาตตระหนักถึงการมีธรรมภิบาลที่ดี	 พร้อมที่จะ 

พัฒนางานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นรูปธรรม	 โดยแสดงออก

ถึงความมุ ่งมั่นขององค์กรในการยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 

(Corporate	Governance:	CG)	ทีเ่ปลีย่นแปลงตามยคุสมยั	น�าระบบ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาเสรมิกระบวนการท�างาน	การบรหิารจดัการทีด่ี	

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม

พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

1

2

1-	2	 กลุม่ธนชาต	จดักจิกรรม	“Format	จติ	Delete	อารมณ์”

	 โดยการปฏบิตัธิรรม	ณ	เสถยีรธรรมสถาน	



106

รายงานประจ�าปี 2562

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีในปี 2562 มีดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้	และการส่งเสรมิ

ให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธ	ิโดยครอบคลมุสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย	เช่น	การมี

ส่วนแบ่งก�าไรของกิจการในรูปของเงินปันผล	การซื้อขายหรือโอนหุ้น	

การเข้าร่วมประชมุเพือ่ใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นอสิระ	และการได้รบัข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ	อย่างเพยีงพอ	 

โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทันเวลา	 ผ่านระบบของ	 ตลท.	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่ผู้ถือหุ้น 

ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ 

พืน้ฐานเท่าเทยีมกนัในการเข้าร่วมประชมุ	และมนีโยบายในการส่งเสรมิ 

ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้	โดยได้ก�าหนดนโยบายการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่งสทิธแิละ

ความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม	 การลงมติ	 การเสนอวาระ	

การเสนอชื่อบุคคล	 ความครบถ้วนเพียงพอของหนังสือบอกกล่าว 

เชิญประชุมและการเปิดเผยข้อมูล	 ตลอดจนสถานที่จัดประชุม	 

วันและเวลาที่จัดประชุมไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี	 รวมทั้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมให้เป็น

ไปตามนโยบายดังกล่าว	 และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขององค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้ง	 ก.ล.ต.	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 จัดท�าและเปิดเผยเพื่อส่งเสริมให้

บริษัทจดทะเบียนด�าเนินการ

	 	 โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยซึง่เป็นองค์กรอสิระทีท่�าการ

ประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 ได้ท�าการ

ประเมินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 และให้คะแนนเต็ม	 

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

ในปี	2562	ได้	97	คะแนน 

	 	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2562	 ซึ่งจัดขึ้น 

เมื่อวันที่	24	เมษายน	2562	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้

เป็นไปตามกฎหมาย	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 ี 	 2562	 ที่แสดง 

	 ก�าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ 

	 การประชมุ	ซึง่รวมถงึการจ่ายเงนิปันผล	 

	 โดยเผยแพร่เมือ่วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2562

	 •	แจ้งการเปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญ 

	 ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดย 

	 เผยแพร่ข่าวเมือ่วนัที	่19	มนีาคม	2562

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการ 

ประชมุ	ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 

30	วัน	โดยเผยแพร่เมื่อวันที่	22	มีนาคม 

2562	 ซึ่งมีข ้อมูลเหมือนกับข้อมูลใน 

เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น	

โดยมข้ีอมลูในเรือ่ง	1)	วนั	เวลา	สถานทีป่ระชมุ 

2)	วาระในการประชุมพร้อมค�าชี้แจงและ 

เหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบ 

มตทิีข่อตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ 

3)	ค�าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะการลงทะเบยีน 

การแสดงเอกสารการเข้าประชมุ	กฎเกณฑ์ 

ในการประชมุ	และ	4)	ขัน้ตอนการออกเสยีง 

ลงมต	ิรวมทัง้หนงัสอืมอบฉนัทะ	นอกจากนี้ 

ได้เผยแพร่รายงานประจ�าปีล่วงหน้าก่อน 

วนัประชมุด้วย

จัดส่งทางไปรษณีย์	 จดัส่งหนงัสอืบอกกล่าวเชญิประชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้	เอกสารประกอบการประชมุ	และ

รายงานประจ�าปี	 ในรูปแบบ	 QR	 Code	 

ให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 

ไม่น้อยกว่า	 28	 วัน	 โดยจัดส่งเอกสาร

ทั้งหมดไปยังที่ท�าการไปรษณีย์	 เมื่อวันที่	

22	มีนาคม	2562

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์	 ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

สามัญผู ้ถือหุ ้น	 ในหนังสือพิมพ์รายวัน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน	 

3	วัน	ล่วงหน้าก่อนวันประชุม	7	วัน
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทฯ	 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 สามารถ 

เสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 เสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	และเสนอชือ่บคุคล

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	เป็นเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่

วันที่	1	กันยายน	2561	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2561

	 2.	 เสนอค�าถาม	หรือข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	เป็นเวลา	6	เดือน	

ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2561	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2562

	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้แจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

ข่าวของ	 ตลท.	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	 2561	 โดยข้อมูลที่เปิดเผย 

ในเว็บไซต์จัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการใช้ 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้	ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์	

ขั้นตอน	 ช่องทางการเสนอเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และ 

แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

	 บริษัทฯ	 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ตามแบบที่ 

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดประกาศก�าหนดที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

ก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 และระบุบาร์โค้ดเพื่อความ

สะดวกในการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืบอกกล่าว

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถ 

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได	้ และยังได้น�าหนังสือมอบฉันทะ

แบบ	ก.	และแบบ	ค.	เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ทั่วไปและผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์	 สามารถมอบฉันทะได้ตาม

จ�านวนที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัฯ	ได้เสนอชือ่กรรมการอสิระ	2	ท่าน	และกรรมการทีเ่ป็น

ผู้บริหาร	1	ท่าน	พร้อมกับประวัติและการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

แต่ละท่าน	ไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เพื่อให้

เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 วันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 24 เมษายน 2562)

	 บรษิทัฯ	ได้จดัประชมุ	ณ	โรงแรม	ด	ิแอทธนิ	ีโฮเทล	แบงคอ็ก, 

อะ	 ลักซ์ชูรี	 คอลเล็คชั่น	 โฮเทล	 ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ	 เดินทางได้ 

สะดวกทั้งรถยนต์	 รถประจ�าทาง	 รถไฟฟ้าบีทีเอส	 โดยได้จัด 

สิง่อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	ทัง้สถานทีจ่ดัการประชมุ	เจ้าหน้าทีต้่อนรบั 

มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และระบบบาร์โค้ดมาใช้ ในการ 

ลงทะเบียนและลงมติ	 ท�าให้เกิดความรวดเร็วในการท�างาน	 และ

ประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	 พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน

ในแต่ละวาระให้แก่ผู ้ถือหุ ้น	 เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วย 

ความสะดวกรวดเร็ว	 รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน 

การประชุม	 2	 ชั่วโมง	 โดยบริษัทฯ	 ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย	 

1	 ราย	 เป็นอาสาสมัครในการเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เพื่อความโปร่งใส

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้ 

เกดิการรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วม 

ประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม	 เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระ 

ที่ยังไม่ได้ลงมติ	 บริษัทฯ	 ไม่มีการสลับวาระการประชุมหรือเพิ่มวาระ 

การประชุม	 หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม

อย่างกะทันหัน

	 มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,279	ราย

	 กรรมการบริษัทฯ	 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งประธาน 

กรรมการบรษิทัฯ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการสรรหา 

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	

โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

และซักถามในการประชุมอย่างเต็มที่พร้อมมีการบันทึกข้อซักถาม	 

และค�าชี้แจงไว้ ในรายงานการประชุม

	 ประธานในที่ประชุมได้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้

ในการประชุม	 ชี้แจงวิธีการลงคะแนน	 สิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

ตามแต่ละประเภทของหุ ้น	 และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน	 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงเปิดการประชุม	 พร้อมทั้งมีผู้ถือหุ้นรายย่อย

หนึ่งรายเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการลงมติ

แต่ละวาระ

	 บริษัทฯ	 ใช้บัตรลงคะแนนส�าหรับทุกวาระ	 และในวาระการ

เลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 ในการประชุมมีการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

 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	2562	ต่อ	ตลท.	และ

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ภายใน	 14	 วัน	 นับจากวันประชุม	 

โดยเปิดเผยเมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2562
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น 

ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธไิด้อย่างเท่าเทยีมกนั	รวมทัง้มกีารเปิดโอกาส

ให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อย	 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา 

เลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือ	 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 

ในเวลาอันสมควร	 และจัดกระบวนการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้

สิทธิได้ตามที่กล่าวในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 2.1 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล

ภายใน	 ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	โดยสรุปได้ดังนี้

	 	 1.	 ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานภายในบรษิทัฯ	จดัระบบงานการ

เก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสม

	 	 2.	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู ้บริหารในต�าแหน่งผู ้จัดการ	 

ผูบ้รหิาร	4	รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา	และผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายบญัชี 

หรือฝ่ายการเงิน

	 	 	 •	 รายงานการถอืหุน้	รวมถงึการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั 

ต่าง	 ๆ	 รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เป็นปัจจัยอ้างอิง	 ของตนเอง	 คู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 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.	 มีประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ 

ของบรษิทัฯ	โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาห้ามบคุคลต่อไปนี	้ท�าการซือ้ขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงเวลา	15	วัน	ก่อนวันสิ้นแต่ละไตรมาส	

จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทฯ	 เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงิน 

ต่อ	ตลท.	2	วัน

	 	 	 •	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานของบรษิทัฯ	และบรษิทั

ในกลุ่ม

 

	 	 	 •	 ลูกจ้างที่บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มว่าจ้างให้มา 

ปฏิบัติงาน	(Outsource)	

 

	 	 	 •	 บุคคลใด	 ๆ	 ในฐานะที่ปรึกษา	หรือคู่สัญญาในการ

ให้บริการบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม

	 	 5.	 กรณีมีการน�าข้อมูลไปใช้ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ของบริษัทฯ	 หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 หรือบุคคลอื่น	

หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น	 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	

โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 ถือเป็น 

การปฏิบัติที่ผิดวินัย

 2.2 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 บริษัทฯ	ได้ ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์	จงึมกีารก�าหนดเป็นนโยบาย	ประกาศ	และระเบยีบ	

เพื่อให้บริษัทฯ	มีการด�าเนินการที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ	ได้แก่

	 	 1.	 มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ	 จรรยาบรรณของกรรมการ	 

ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์	 มีการก�าหนด

หลักการเพื่อไม่ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล

	 	 2.	 มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธนชาต	มกีาร

ก�าหนดนโยบายการท�าธรุกรรมของบรษิทัฯ	การท�าธรุกรรมระหว่างกนั

ภายในกลุ่มธนชาต		และการท�าธุรกรรมของบริษัทในกลุ่มธนชาต	กับ		

1)	กรรมการ	หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว		2)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	

รวมถึงในนโยบายการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกของกลุ่ม 

ธนชาต	มีการก�าหนดเกี่ยวกับการใช้บริการระหว่างกันในกลุ่มธนชาต 

การใช้บริการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ผู้มีอ�านาจในการจัดการ 

ของบริษัทในกลุ ่มธนชาต	 และผู ้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

โดยหลักการ	คือ

	 	 	 •	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และข้อจ�ากดัในการท�าธรุกรรมกบั

บุคคลดังกล่าว

	 	 	 •	 ก�าหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลักษณ์

อักษรจากหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับก่อนการน�าเสนอ

ธุรกรรมต่อผู้มีอ�านาจอนุมัติ	 เว้นแต่กรณีที่เป็นธุรกิจปกติที่มีการ

ก�าหนดไว้
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 	 	 •	 กรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการ	ทีม่ผีลประโยชน์

เกี่ยวข้องจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม	 และไม่มี

สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

	 	 	 •	 มีการก�าหนดกรอบอ�านาจในการอนุมัติการท�า

ธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะ	 รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถด�าเนินการตาม

นโยบายการท�าธุรกรรมที่ก�าหนดไว้ได้	 หรือกรณีที่อาจเกิดปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�าธุรกรรม	 ให้น�าเสนอข้อมูล

ให้คณะกรรมการบริษัทของผู้ท�าธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและ 

จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ส�านักเลขานุการองค์กร 

ของบริษัทฯ	 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงและ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบ

	 	 	 •	 การพิจารณาหลักเกณฑ ์การมีผลประโยชน ์ 

ที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	กรณมีข้ีอสงสยัให้หารอืไปยงัหน่วยงานก�ากบั 

กฎระเบียบและข้อบังคับ	 และให้หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและ 

ข้อบังคับมีอ�านาจในการก�าหนดหลักเกณฑ์การมีผลประโยชน์ 

ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

	 	 	 •	 มกีารรายงานและเปิดเผยข้อมลูการท�าธรุกรรมตาม

หลักเกณฑ์ภายในที่ก�าหนด	โดยมีการรายงานข้อมูลธุรกรรม	เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ	รบัทราบปีละ	2	ครัง้	รวมถงึมกีารเปิดเผยข้อมลู

การท�าธรุกรรมต่อบคุคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ของทางการ	รวมถงึ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดไว้

	 	 3.	 มีขั้นตอนก�ากับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร	ตั้งแต่	1)	การรวบรวมรายชื่อกิจการ	หรือบุคคลที่ 

เกีย่วโยงกนัเพือ่เป็นฐานข้อมลูในการตรวจสอบรายการ	2)	การตรวจสอบ 

รายการรวมถงึความเหน็ของหน่วยงานก�ากบักฎระเบยีบและข้อบงัคบั

ในประเดน็ข้อกฎหมายและเกณฑ์ปฏบิตั	ิ3)	การอนมุตั	ิ4)	การเปิดเผย 

สารสนเทศตามเกณฑ์ทางการ	 ตลอดจน	 5)	 การสอบทานรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกันโดยหน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ	 และมี 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

มกีารสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

	 	 4.	 มีการก�าหนดขั้นตอนการท�ารายการเกี่ยวกับ	 การซื้อ	

ขาย	เช่า	ให้เช่า	ทรัพย์สินของบริษัทฯ	กับบริษัทในกลุ่มธนชาต	หรือ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

	 	 5.	 มีการก�าหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	

ว่ารายการใดที่กรรมการ	 ผู ้บริหาร	 หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันมี 

ผลประโยชน์ในการท�ารายการ	 ต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ 

เรือ่งทีจ่ะพจิารณาและห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ 

ในช่วงการพิจารณารายการนั้น	ๆ

	 	 6.	 ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้น	 ตลอดจนถึงการ

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทต่าง	 ๆ	 รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เป็นปัจจัยอ้างอิง	 ของ

กรรมการ	 และผู้บริหาร	 4	 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา	 และ 

ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายบญัชหีรอืฝ่ายการเงนิ	รวมถงึคูส่มรส	และบตุรทีย่งั

ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว	เป็นรายไตรมาส	เพื่อเป็นข้อมูล

ในการควบคมุดแูลรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	และ

เป็นฐานรายชื่อในการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	 7.	 ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ

สัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	กับพนักงาน	รวมถึงคู่สมรส	ญาติ	และคู่ค้า 

หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่ 

ทับซ้อน

	 	 8.	 ก�าหนดเป็นความผิดวินัยในกรณีการกระท�าใด	 ๆ	 

ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 กลุ่มธนชาตก�าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ได้แก่	

ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	 เจ้าหนี้	คู่แข่ง	สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	ชุมชนที่บริษัทฯ	ตั้งอยู่	รวมถึงภาครัฐ	ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และคู่มือจรรยาบรรณ	 

มีการเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อสื่อสารให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ

พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าว

ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอยู่ตลอดเวลา	 มีการค�านึงถึงสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ	ไม่ละเมิดสิทธิใด	ๆ	ของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยมี 

การปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่ก�ากับดูแลกิจการ	 

มีการก�าหนดขั้นตอนการใช้บริการ	 การใช้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างครบถ้วน	 และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเพียงพอ	

สรุปได้ดังนี้

 3.1 ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

	 	 กลุม่ธนชาตมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิให้มผีลประกอบการทีด่ี 

มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	 สามารถแข่งขันได้	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

และนักลงทุน	 ได ้รับผลตอบแทนที่ เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	 

โดยค�านึงถึงความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 มีการ 

เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และโปร่งใส	 

ตลอดจนดูแล	 และอ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุน 

ได้ใช้สทิธอิย่างเตม็ที	่และทีส่�าคญักลุม่ธนชาตยดึหลกัการด�าเนนิธรุกจิ

ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 3.2 พนักงาน

	 	 กลุ่มธนชาตยึดมั่นในการดูแลพนักงานทั้งสวัสดิการด้าน 

ต่าง	 ๆ	 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน	 รวมถึง

ปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างให้เกยีรตแิละเป็นธรรม	สนบัสนนุให้พนกังาน

ได้รับการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเอง	 ตลอดจนการแสดง 

ความรู	้ความสามารถในการปฏบิตังิาน	มรีะบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

และการประเมนิผลทีช่ดัเจน	โดยประเมนิผลการปฏบิตังิานจากตวัชีว้ดั	

(KPIs)	 สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่มอบหมาย	 และจ่ายผลตอบแทน

อย่างเหมาะสมตามผลงาน	 ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจ 

ในระดับเดียวกัน

 3.3 ลูกค้า

	 	 กลุ่มธนชาตมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	 ให้บริการทางวิชาชีพที่ดี 

มคีณุภาพ	รกัษาความลบัของลกูค้า	มกีารเรยีกเกบ็ค่าบรกิารทีเ่ป็นธรรม 

พร้อมน�าเสนอข้อมลูผลติภณัฑ์และบรกิารอย่างครบถ้วน	และเพยีงพอ 

ให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ

 3.4 คู่ค้า เจ้าหนี้ 

	 	 ส�าหรับคู่ค้า	 กลุ่มธนชาตได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏบิตังิานในการจดัซือ้	จดัจ้างทีช่ดัเจน	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิ

ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	โดยมี

ระเบยีบอ�านาจอนมุตัเิกีย่วกบัการจ้างงาน	การจดัซือ้พสัด	ุและการเช่า

อย่างละเอยีดและรดักมุ	รวมถงึแนวทางการคดัเลอืกคูค้่า	โดยก�าหนด

ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัฯ	กบั

พนักงาน	 รวมถึงคู่สมรส	ญาติ	และคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ

พนักงาน	 และไม่ให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอน

และกระบวนการจัดซื้อ	จัดจ้าง	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	และป้องกัน

มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อน	

	 	 ทั้งนี้	 กลุ่มธนชาตยังด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน	โดยเริม่จากการบรหิารผลกระทบ

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารธนชาต 

มีการพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดให้คู่ค้าพัฒนาไปสู่ความ

ยั่งยืน	 โดยการด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และ 

ตรวจสอบได้	 มุ ่งหวังให ้คู ่ค ้าของกลุ ่มธนชาตมีการพัฒนาใน

กระบวนการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

และสังคมไปพร้อม	ๆ	กัน	

	 	 ส�าหรบัเจ้าหนี้	กลุม่ธนชาตมกีารปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม	และ

รบัผดิชอบต่อเจ้าหนีโ้ดยเฉพาะเรือ่งเงือ่นไขการค�า้ประกนั	การบรหิาร

เงินทุน	และกรณีที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้โดยปฏิบัติตามสัญญาและ

ข้อผูกพันต่าง	 ๆ	 ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์

การใช้เงิน	การช�าระเงินต้นและดอกเบ้ีย	 เงื่อนไขการค�้าประกันและ

เรื่องอื่นใดที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้	 โดยจะรายงานฐานะและข้อมูลทาง 

การเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้วยความถูกต้อง	 โปร่งใส	

อย่างสม�่าเสมอ	

	 	 ในส่วนของการบริหารเงินทุนนั้นให้ความส�าคัญกับความ

มั่นคงและแข็งแกร่ง	 และบริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียงในการ

ช�าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลา	 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	

อย่างครบถ้วนเพยีงพอ	ในระยะเวลาอนัควรโดยเปิดเผยผ่านช่องทาง

ที่ก�าหนด	ภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบได้	

	 	 นอกจากนี้	 ยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ได้ ให้ไว้ต่อคู่ค้า	เจ้าหนี้	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	โดยอยู่ภายใต้ 

เงื่อนไข	 ข้อตกลงร่วมกัน	 รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดทาง

กฎหมาย	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันในระยะยาว	 ดังที่ได้

เปิดเผยไว้ ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	หัวข้อความรับผิดชอบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

 3.5 คู่แข่ง

 

	 	 ด�าเนนิธรุกจิและแข่งขนักบัคูแ่ข่งขนัด้วยความโปร่งใสภายใต้

กฎกตกิา	โดยไม่แข่งขนัจนท�าให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อธรุกจิโดยรวม

 3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 กลุ ่มธนชาตได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต ่อสังคม	 

การด�าเนนิธรุกจิจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั	

อกีทัง้	จะต้องท�าให้เกดิผลดต่ีอสงัคมและภาครฐั	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ	

วฒันธรรม	ประเพณี	และสภาพแวดล้อม	โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของ

องค์กรเป็นผู้น�าในการผลักดันอย่างจริงจัง

 3.7 ภาครัฐ

 

	 	 ด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ 

และระเบียบข้อบังคับของทางการ	 และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามนโยบายของภาครัฐ	 ไม่มีส่วนร่วมหรือด�าเนินธุรกิจกับองค์กร	 

หรือบุคคลที่กระท�าผิดต่อกฎหมาย	และที่ส�าคัญจะไม่ด�าเนินการใด	ๆ 	

ที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นในภาครัฐทุกกรณี

 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

	 	 กลุ ่มธนชาตได ้มีการพัฒนาระบบรับเรื่องร ้องเรียน	 

เพื่อให้สามารถรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกค้า	 

บุคคลภายนอก	 และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 

เพื่อน�าความคิดเห็นด้านต่าง	 ๆ	 มาพัฒนาองค์กร	 โดยผ่านช่องทาง

ต่าง	ๆ	เช่น	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ส�านักหรือสาขาของธนาคารธนชาต	
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์กลุม่ธนชาต	(Thanachart	Contact	Center	1770)	

เป็นต้น	โดยบรษิทัฯ		มปีระกาศ	ระเบยีบ	ขัน้ตอนเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 

ระบบรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน	 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จะติดตามข้อร้องเรียน	 พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผู้ร้องเรียน 

ทุกราย	และน�าข้อร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต	

ให้ตอบสนองความต้องการและท�าให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียเกิด

ความพึงพอใจในการใช้บริการต่อไป	ซึ่งมีการเปิดเผยแนวปฏิบัติการ

รับเรื่องร้องเรียนไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 	 ส�าหรับการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ

คอร์รปัชัน่	กลุม่ธนชาตได้เปิดช่องทางการร้องเรยีนเป็นการเฉพาะผ่าน

เว็บไซต์ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	ส�าหรับบริษัทฯ	เปิดช่องทาง 

การร้องเรยีนผ่านเวบ็ไซต์	www.thanachart.co.th	หวัข้อ	แจ้งเบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่	 อีเมล	 Anticorruption@thanachart.co.th	 

ซึ่งมีสายงานตรวจสอบภายในเป็นผู ้พิจารณาและรับผิดชอบ	 

โดยบรษิทัฯ	มนีโยบายและมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน	ดงัทีก่ล่าวไว้ 

ในเรื่องการเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

การคอร์รัปชั่น	ซึ่งจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามล�าดบั	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดแนวทาง

การคุม้ครองผูม้ส่ีวนได้เสยีในการร้องเรยีน	หรอืแจ้งเบาะแสเกีย่วกบั

การทุจริตและการคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจน	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงิน	 

และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ดูแลรายงาน

ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 ให้มีการ

รายงานที่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินในประเทศไทย	 พร้อมทั้งจัดให้มีรายงาน 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 

ผู้สอบบัญชี	 ตลอดจนการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น 

ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ	เปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปี

	 	 บริษัทฯ	 มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ	และได้เปิดเผยการวเิคราะห์

และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 (Management’s	 Discussion	 and	

Analysis:	 MD&A)	 ประกอบการจัดส่งงบการเงินรายไตรมาสและ 

งวดประจ�าปี	โดยเริม่ตัง้แต่การเปิดเผยงบการเงนิประจ�างวดครึง่ปีแรก	 

สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2546	เป็นต้นมา	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

ยังมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์ส�าคัญหรือการท�าธุรกรรม 

ที่เข้าข่ายให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศ	 อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	 และ

ปฏบิตัติามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่�ากบัดแูลบรษิทัฯ	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	6007	หรือ	อีเมล	

tcap_ir@thanachart.co.th	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการให้ข้อมูล

แก่บคุคลภายนอกจะต้องถกูต้อง	ครบถ้วน	เท่าเทยีมกนั	โปร่งใส	และ

ทันการณ์	รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามข้อเสนอแนะของแนวทางการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จัดท�าโดย	 ตลท.	 และสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 1.	 ตลท.

	 	 	 -	 การวิ เคราะห ์และค� าอธิบายของฝ ่ ายจัดการ	 

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

	 	 	 	 เปิดเผยรายไตรมาส

	 	 	 -	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และ 

	 	 	 	 รายงานประจ�าปี	(Annual	Report)

	 	 	 -	 งบการเงินของบริษัทฯ	(รายไตรมาส)	

	 	 	 -	 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 มติที่ประชุม 

	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นและข่าวสารสนเทศต่าง	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

	 กจิกรรมในรอบปี	2562	ทีผ่่านมา	ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

รวมทั้งส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบและให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

ในโอกาสต่าง	 ๆ	 ทั้งการเข้าพบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	 (One-on-One	

Meeting)	การประชมุทางโทรศพัท์	(Conference	Call)	การจดัประชมุ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	 Meeting)	 การเข้าร่วมงานพบ 

นักลงทุน	(Conference)
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รายงานประจ�าปี 2562

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชดุย่อย

 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักที่ 

ด�าเนนิการอยู	่รวมทัง้ทีเ่กีย่วข้องทัง้ด้านการเงนิ	การบญัช	ีการบรหิาร

จัดการ	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และอื่น	 ๆ	 อันท�าให้สามารถบริหาร

จัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ	 และไม่จ�ากัดเรื่องเพศ	 โดยได้ก�าหนดชัดเจนไว้ ในนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวน	9	คน	ประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	คน 

(โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	 3	 คน)	 และตั้งแต่วันที่	 16	

ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ	 มีกรรมการจ�านวน	 7	 คน	 ประกอบด้วย	

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	คน	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน	

โดยมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ	2	คน 

เนือ่งจากมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารลาออกจ�านวน	2	คน	ซึง่ทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	14/2562	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2562	

ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง	2	ท่าน	โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 ท�าให้ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2563	

บริษัทฯ	 มีกรรมการจ�านวน	 9	 คน	 ประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็น 

ผูบ้รหิาร	3	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	6	คน	(โดยมคีณุสมบตัิ

เป็นกรรมการอิสระ	4	คน)

	 ซึ่งกรรมการบริษัทฯ	แต่ละท่าน	ต่างมีความรู้	ความสามารถ 

ทีห่ลากหลาย	ทัง้ความรูค้วามสามารถในธรุกจิทีบ่รษิทัฯ	ด�าเนนิการอยู่ 

และที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดโครงสร้าง 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	39/2559	เรื่อง	การขออนุญาต 

และการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่	ลงวนัที	่30	กนัยายน	2559 

และได้เปิดเผยนโยบายในการก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ที่มีความหลากหลาย	 และประวัติกรรมการที่แสดงปีที่ 

ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนไว้ ในรายงานประจ�าปี	 และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว

 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ	 และนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 โดยในการประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการ	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการขณะนัน้ 

พ้นจากต�าแหน่ง	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะพ้นจากต�าแหน่งไม่อาจแบ่ง

ได้พอดี	1	ใน	3	ก็ให้ ใช้จ�านวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกิน	1	ใน	3

	 โดยการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตามที่กล่าวข้างต้น 

ในปีที่	1	และปีที่	2	ให้ ใช้วิธีจับฉลาก	ส่วนในปีต่อ	ๆ	ไปให้กรรมการ

ซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต�าแหน่ง	 หากในคราวใดมี

กรรมการหลายคนอยู่ในต�าแหน่งมานานเท่า	ๆ 	กนัเป็นจ�านวนมากกว่า

จ�านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งในคราวนั้น	 ให้กรรมการ 

ดังกล่าวพ้นจากต�าแหน่งโดยใช้วิธีจับฉลาก	 กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต�าแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว	 อาจได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้กลับเข้า 

ด�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�าหนดนิยามและคุณสมบัติเข้มกว่าประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่ก�าหนดไม่เกินร้อยละ	1)

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	

ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สองปีก่อนวันแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี

ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ	 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการ 

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง 

และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของกรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 หรือ

บริษัทย่อย

	 4.	 ไม ่มีหรือเคยมีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 

บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

ที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ 
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ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

 

	 	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ	รวมถงึการท�ารายการทางการค้า 

ที่กระท�าเป ็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ	 การเช ่าหรือให ้ เช ่า

อสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้

หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื	ค�า้ประกนั	

การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านอง

เดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระ 

ต่ออกีฝ่ายหนึง่	ตัง้แต่ร้อยละ	3	ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ 

หรือตั้งแต่	 20	 ล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งนี้	 

การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	แต่ใน

การพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว	ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง	

1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บรษิทัฯ	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของ

ส�านกังานสอบบญัช	ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 

สงักดัอยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ ให้บรกิารทางวชิาชพีใด	ๆ 	ซึง่รวมถงึ

การให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	ซึง่ได้รบั

ค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวชิาชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน

ของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน	หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	

พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	 1 

ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	 และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

 

	 9.	 ไม ่มีธุรกิจหรือส ่วนร ่วมในการบริหารงาน	 หรือมี 

ผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ	

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	 กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเป็นอสิระ	โดยไม่ค�านงึถงึผลประโยชน์ใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิ	

หรือต�าแหน่งหน้าที่	 และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม 

บุคคลใด	 รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถ

แสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�าหนดแนวทางให้มกีารประชมุเฉพาะ

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	(รวมกรรมการอสิระ)	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	

เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	ได้หารอืพจิารณาประเดน็

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	 และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่าง

เป็นอิสระ	โดยปราศจากกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร	และให้มี

การสรปุประเดน็จากการประชมุเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ	พจิารณา

ด�าเนินการตามความเหมาะสม

 กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

	 1.	 กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	หมายความว่า	กรรมการ

ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร	กรรมการที่รับผิดชอบในการด�าเนินการ

ใด	 ๆ	 เยี่ยงผู้บริหารและให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอ�านาจ 

ลงนามผกูพนั	เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่

คณะกรรมการมมีตอินมุตัไิว้แล้ว	และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการ

รายอื่น	(ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	39/2559	

เรื่อง	 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ลงวันที่	30	กันยายน	2559)

	 2.	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	หมายความว่า

	 	 2.1	 กรรมการที่ท�าหน้าที่บรหิารงานในต�าแหน่งผู้จัดการ	

รองผู้จัดการ	 ผู้ช่วยผู้จัดการ	 หรือผู้ซึ่งมีต�าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ

อย่างอื่น

	 	 2.2	 กรรมการทีท่�าหน้าทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิการหรอื

มีส่วนร่วมในการบริหารงานใด	 ๆ	 เยี่ยงผู้บริหาร	 และให้หมายความ

รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร	(Executive	Committee)

	 	 2.3	 กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน	 เว้นแต่เป็นการ

ลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็น 

รายกรณี	และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
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รายงานประจ�าปี 2562

 หน้าที	่ความรบัผดิชอบ	และอ�านาจอนมุตัขิองคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

	 1.	 ก�ากับ	 ดูแล	และติดตามให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

เป็นไปตามกลยุทธ	์ วัตถุประสงค	์ เป้าหมาย	 ข้อบังคับ	 มติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ด้วยความรับผิดชอบ	

ซื่อสัตย์สุจริต	 ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 ด�าเนินการ

อย่างสมเหตสุมผล	มคีวามใส่ใจในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัฯ	หรอื

การด�าเนินการต่าง	ๆ	ของบริษัทฯ

	 2.	 อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ	ภารกิจ	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	

นโยบาย	แผนธุรกิจ	และงบประมาณของบริษัทฯ	ที่เป็นไปเพื่อความ

ยั่งยืน

	 3.	 อนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 ตลอดจนดูแลการ

ด�าเนนิงานด้านธรรมาภบิาลของบรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่ธรุกจิการเงนิ 

ธนชาต	ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	

และความเสี่ยง

	 4.	 ควบคมุและดแูลให้กลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนชาต	มกีรอบ

การก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี	 (Risk	 Governance	 Framework)	 

มกีระบวนการตรวจสอบ	ระบบการควบคมุภายใน	การบรหิารความเสีย่ง 

และการก�ากับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ	 และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ธุรกิจ	 และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

ที่ค�านึงถึงความเสี่ยง	(Risk	Culture)

	 5.	 ก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

อย่างสม�่าเสมอเพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เป็นไปตามนโยบาย	

เป้าหมาย	และแผนธุรกิจ

	 6.	 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน

และความสามารถในการช�าระหนี้

	 7.	 ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ทัง้ในเรือ่งขนาด	องค์ประกอบ	สดัส่วนกรรมการอสิระทีเ่หมาะสม	และ

ดแูลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย 

ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์	 ความสามารถและคุณลักษณะ 

เฉพาะด้าน	ตลอดจนเพศและอายุ	ทีจ่�าเป็นต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมายหลักขององค์กร	 โดยจัดท�าตารางองค์ประกอบความรู้

ความช�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.	ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่

สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร	 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

เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�าเป็นและเหมาะสม

ต่อการสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 16.	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ 

รับผิดชอบ	จัดท�ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

	 17.	อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่	 

มคีวามรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีเ่ป็นอสิระ	เป็นธรรมต่อองค์กร	ต่อผูถ้อืหุน้ 

ต่อผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษัทฯ

	 18.	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู ้ถือหุ ้น	 

ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม	

รับผิดชอบรายงานทางการเงิน	และการเปิดเผยข้อมูล	อย่างถูกต้อง	

โปร่งใส	ทันเวลา
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 การแยกต�าแหน่ง

	 ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่	

เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนในการก�าหนดนโยบายการ

ก�ากับดูแลและการบริหารงานประจ�า

 การเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะพจิารณาความเหมาะสมและแต่งตัง้ 

บคุคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการ	หรอืกรรมการผูจ้ดัการในธนาคารธนชาต	 

ส่วนบรษิทัย่อยอืน่ทีบ่รษิทัฯ	ถอืหุน้โดยตรง	มอบหมายให้คณะกรรมการ 

บรหิารพจิารณาแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคุมในบริษัทนั้น	 เว้นแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น	 Operating	

Arms	ของบริษัทฯ	ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้ง

 การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

	 เนื่องจากก่อนวันที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 บริษัทฯ	 มีฐานะเป็น

บรษิทัแม่ของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ	จงึอยู่ในบงัคบัของประกาศ	ธปท.	

ที่	 สนส.	 10/2561	 เรื่อง	 ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน	 ลงวันที่	

22	พฤษภาคม	2561	โดยกรรมการ	ผู้จัดการ	และผู้มีอ�านาจในการ

จดัการ	ทีป่รกึษาของบรษิทัฯ	สามารถเป็นประธานกรรมการ	กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร	 หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นรวมกันได้ไม่เกิน	3	กลุ่มธุรกิจ	นอกจากนี้	 

ยังได้ก�าหนดไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 •	 ห ้ามกรรมการบริษัทฯ	 ไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิน	5	บริษัท	

	 •	 ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 จะไปด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นกรรมการในบริษัทอื่น	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

	 ซึ่งการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น	 ๆ	 ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับ

ข้อก�าหนด	หรอืกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	และต้อง

แจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบภายใน	 7	 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ 

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วย

ศกึษากลัน่กรองงานตามความจ�าเป็น	โดยก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร	

โดยปัจจุบันมีกรรมการบริหาร	จ�านวน	3	คน	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	

	 	 ประธานกรรมการบริหาร

	 2.	 นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	

	 	 รองประธานกรรมการบริหาร

	 3.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการบริหาร

	 	 นายภาณุพันธุ์	ตวงทอง	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

	 1.	 บรหิารจดัการให้เป็นไปตามนโยบาย	เป้าหมาย	งบประมาณ 

และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติ	 ภายใต้กฎหมาย	 

กฎเกณฑ์	และประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 บริหารจัดการความเสี่ยง

	 3.	 บริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย

	 4.	 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง	 ๆ	

ของบริษัทฯ	ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

	 5.	 บริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัทฯ	 เช ่น	 

การฝากเงิน	การขอสินเชื่อ	การลงทุน	ทรัพย์สินรอการขาย	เป็นต้น

	 6.	 บริหารจัดการการด�าเนินงานภายในองค์กร	 เช ่น	 

การจัดโครงสร้างองค์กร	การบริหารงานบุคคล	การจัดการงานธุรการ	

เป็นต้น

	 7.	 มอบหมายหน้าที่หรือมอบอ�านาจช่วงเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการที่อยู่ภายใต้อ�านาจของคณะกรรมการบริหาร

	 8.	 กลั่นกรองงานก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

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

ดูแลกิจการที่ดี	และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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รายงานประจ�าปี 2562

 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	

ประกอบด้วย	 กรรมการจ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 

มคีวามรู	้ความเข้าใจ	และมปีระสบการณ์ด้านบญัช	ีและ/หรอื	การเงนิ 

เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�ากับดูแล

การบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส	 ตลอดจน

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางการ	 และระเบียบบริษัทฯ	 เพื่อให้มี 

การควบคุมภายในที่ดี	 มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ	 และเป็น

ประโยชน์แก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึผูถ้อืหุน้	โดยปัจจบุนัมรีายนาม 

ดังต่อไปนี้

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายธีรพจน์	วัชราภัย	

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นางสาลินี	วังตาล	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 (แทนนายปริญญา	หอมเอนก	ที่ลาออก	

	 	 มีผลเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2562)

	 	 นางสาวศิรินทร	พญาพรหม	

	 	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 1.	 รายงานทางการเงิน

	 	 •	 สอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	รวมถงึประเมนิความเหมาะสมของ

นโยบายบัญชีที่ส�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	ธนาคารธนชาตสรุปผลภาพรวมการ

ปฏบิตังิานของสายงานตรวจสอบทีต่รวจสอบบรษิทัย่อยและบรษิทัลกู 

ของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะบริษัทแม่รับทราบ	

กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	 ได้แก่	 เรื่องที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย	การทุจริต	การคอร์รัปชั่น	เรื่องที่มีผลกระทบต่องบการเงิน	

สถานะหรอืภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ	อย่างร้ายแรง	ให้รายงานให้ทราบ

อย่างละเอียด

	 5.	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 	 •	 สอบทานการก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแล

การปฏิบัติ	 ในการติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	 กฎเกณฑ์ทางการ	 จรรยาบรรณ	 แนวนโยบายหลักและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 พจิารณาข้อกฎหมาย	ระเบยีบต่าง	ๆ 	ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

และมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 	 •	 สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานก�ากับดูแลการ

ปฏิบัติ	 ตามกฎข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของทางการ	 รวมทั้งติดตาม 

ผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

	 6.	 ผู้สอบบัญชี

	 	 •	 พจิารณาคณุสมบตั	ิความเป็นอสิระ	ผลการปฏบิตังิาน 

และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ 

คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 •	 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี	 โดยไม่มี 

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 7.	 รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีผลประโยชน์ 

ขัดแย้ง

	 	 •	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของทางการ	ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล 

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 	 •	 พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูการท�าธรุกรรมภายในกลุม่

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ

ทางการ

	 	 •	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน

หรอืรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์	เพือ่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย	และข้อก�าหนดของทางการ

	 8.	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดท�ารายงานการก�ากับดูแล

กิจการ	 โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	 และรายงานควร

ประกอบด้วยเนื้อหา	ดังต่อไปนี้

	 	 •	 ให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับนโยบาย	

และแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 

ตลอดจนการพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ให้มีความเหมาะสม 

อาทิ	

	 	 	 1)	 นโยบายและแนวปฏบิตั	ิคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล

	 	 	 2)	 ระเบียบปฏิบัติ	 เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 และ 

การซื้อขายหลักทรัพย์

	 	 	 3)	 คู่มือจรรยาบรรณ	ส�าหรับบุคลากรในองค์กร

	 	 	 4)	 คู ่มือปฏิบัติงาน	 เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือ 

ข้อร้องเรียน

	 	 •	 ติดตามการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม	 และ 

จรรยาบรรณของพนักงาน

	 	 •	 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป ็นไปตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ของหน่วยงานก�ากับหรือหน่วยงาน

ทางการที่เกี่ยวข้อง	 และรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	อาทิ

	 	 	 1)	 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�าและการ 

เปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ความถกูต้องครบถ้วน 

เป็นที่เชื่อถือได้

	 	 	 2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ 

การควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 	 	 3)	 ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือจากผู ้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	 ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ

หน้าที่

	 	 	 4)	 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	 โดยได้ 

รวมทั้ง	2	คณะเป็น	“คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน”	 

เมื่อวันที่	28	เมษายน	2557	และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

ครัง้ที	่8/2560	เมือ่วนัที	่21	สงิหาคม	2560	ได้มมีตเิพิม่บทบาทหน้าที่

ด้านบรรษัทภิบาล	 และเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ในคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดยให้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ

เป็น	“คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล”	 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว	 สอดคล้อง	 และเหมาะสมกับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ	 โดยปัจจุบันมีกรรมการ	 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
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รายงานประจ�าปี 2562

 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	

ซึ่งหมายความถึง

	 	 	 2.1)	 กรรมการผู้จัดการ	 รองกรรมการผู้จัดการ	 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	หรือต�าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

	 	 	 2.2)	 บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ�านาจควบคุมหรือ

ครอบง�ากรรมการผู้จัดการ	หรือกรรมการ	หรือการจัดการของบริษัทฯ	

ให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของตนในการก�าหนดนโยบายหรือการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ

	 	 	 2.3)	บุคคลซึ่งบริษัทฯ	ท�าสัญญาให้มีอ�านาจในการ

บริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน

	 	 3)	 บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 4)	 ที่ปรึกษาของบริษัทฯ	 ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจาก	

ธปท.

	 	 5)	 กรรมการในบริษัทลูก	ตามที่นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีก�าหนด

	 2.	 การสรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 1)	 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ ในการสรรหา

กรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม

ธนชาต	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)	 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่าง 

ต่อเนื่อง

	 3.	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�านาจในการ

จัดการ

	 	 1)	 พจิารณานโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	

รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ 

ของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่มธนชาต	ที่สะท้อนวัตถุประสงค์	หน้าที่

และความรับผิดชอบ	 และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 2)	 พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ที่เหมาะสม	 มีความเป็นธรรมต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 3)	 พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ

และผู้มีอ�านาจในการจัดการ	เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 4)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการและผู ้มีอ�านาจในการจัดการ	 โดยค�านึงถึงหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงให้ความส�าคัญ 

กับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู ้ถือหุ ้นในระยะยาวประกอบการ

พิจารณาประเมินผลด้วย

	 	 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 

บริษัทฯ	ที่จัดท�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
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 	 2)	 อาจเชญิกรรมการ	หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ	เข้าร่วม

ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

	 	 3)	 มีการหารือกับคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

อย่างใกล้ชิดเพื่อให้นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน 

สามารถสะท้อนความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้

	 	 4)	 ควรมกีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 เพื่อเป็นการทบทวน 

การปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 	 5)	 เปิดเผยหลกัการส�าคญัทีเ่กีย่วกบักระบวนการสรรหา	

ผลตอบแทนรปูแบบต่าง	ๆ 	และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน	โดยมี 

รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาการประเมินผล 

การด�าเนินงานในภาพรวม	 เป้าหมายและการด�าเนินงาน	 ความเห็น 

ของคณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล 

รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สะท้อน 

ความเสี่ยง	(หากมี)	ตลอดจนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้งจัดท�า

รายงานสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาลไว้ ในรายงาน

ประจ�าปี

	 	 6)	 รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคณะกรรมการบรษิทัฯ

	 	 7)	 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีก่ฎหมาย	และ/หรอื	ประกาศ

ที่ทางการก�าหนด	รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

 คณะกรรมการก�ากับความเส่ียง

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	 เมื่อวันที่	 23	 กันยายน	 2556	 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 

“คณะกรรมการก�ากบัความเสีย่ง”	เมือ่ปี	2562	โดยปัจจบุนัมกีรรมการ

ก�ากับความเสี่ยง	 จ�านวน	 5	 คน	 ประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็น 

ผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และผู้บริหารที่ดูแลทางด้านการ 

บริหารความเสี่ยง	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	

	 	 ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	

	 	 (แทนนายธีรนันท์	ศรีหงส์	ที่ลาออก	

	 	 มีผลเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2562)

	 2.	 นายวิชิต	ญาณอมร	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 3.	 นางสาลินี	วังตาล	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง	

	 	 (แทนนายปริญญา	หอมเอนก	ที่ลาออก	

	 	 มีผลเมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2562)

	 4.	 นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

	 5.	 นายก�าธร	ตันติศิริวัฒน์	

	 	 กรรมการก�ากับความเสี่ยง	

	 	 และเลขานุการคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง

 หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก�ากบัความเสีย่ง

	 1.	 เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

ทั้งหมด	 รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ	 โดยต้องสร้างมาตรฐาน 

ในการตดิตาม	ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายการบรหิารความเสีย่งนัน้	

ได้มีการปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

	 2.	 วางกลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โดยสามารถประเมิน	

ติดตาม	 และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม	 รวมถึงดูแลให้กลยุทธ์ ในการบริหารเงินกองทุนและ 

สภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 มีความ

สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ

	 3.	 ทบทวน	 สอบทานความเพียงพอของนโยบายและ

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 รวมถึงระดับ

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้อย่างน้อยปีละครัง้	หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง

ที่มีนัยส�าคัญ	 โดยคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยงควรหารือและ 

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อประเมินว่า 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ครอบคลุม

ความเสี่ยงทุกประเภท	 รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	 และมีการ

ด�าเนนิการตามนโยบายและกลยทุธ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล

	 4.	 ก�าหนดมาตรการด�าเนินการในการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ	 ในด้านของการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	 และ

แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

	 5.	 ประเมนิปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก	อนัอาจส่งผลกระทบ 

ต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระส�าคัญ	 เพื่อน�ามาใช้ ในการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ

	 6.	 ควบคมุ	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และดแูลให้บรษิทัในกลุม่ธนชาต 

ด�าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก�าหนดไว้	

	 7.	 ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยง	รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

	 8.	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ถึงฐานะความเสี่ยง	

ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี 

นัยส�าคัญ	 และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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รายงานประจ�าปี 2562

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 มิได้ก�าหนดจ�านวนสูงสุดของกรรมการไว	้ เพียงแต่ 

ก�าหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 และนโยบายการก�ากับดูแล 

กิจการที่ดีว ่าต้องไม่น ้อยกว่า	 5	 คน	 ทางบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 

เพื่อท�าหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ 

เหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยวิธีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีขึ้นได้	2	กรณี	คือ	1)	กรณีแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	 จะต้องขอมติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ ้น	 และ	 2)	 กรณีแต่งตั้งกรรมการระหว่างวาระเนื่องจาก

ต�าแหน่งว่างลง	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 สามารถพิจารณาลงมติได้

ภายใต้คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งแทน	เว้นแต่กรณี

วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 ในส่วนของกรรมการ

อิสระมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	 ตลท.	 และคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุนก�าหนด

	 ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน	 และ 

ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่มีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 ทั้งนี้	 มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการในที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 1	หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ	1	เสียง

	 2.	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน

เลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรอืคราวละหลายคนรวมกนั 

เป็นคณะ	 หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็น

สมควร	แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน 

ที่มีตามข้อ	1.	ทั้งหมด	จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมาก

น้อยเพียงใดไม่ได้	โดยทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกครั้งจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 3.	 การออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก

หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษทัภบิาล 

จะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	รวมถึงพิจารณา 

องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยตามกฎหมายและเกณฑ์ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณา 

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	 ๆ	 และใน 

จ�านวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	

เลขานุการบริษัท	 ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท	

ตลอดจนถึงผู ้ที่ เกี่ยวข้องในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 

เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูน 

ความรู้ ในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการ

ชดุย่อย	และผูบ้รหิารให้ดยีิง่ขึน้	โดยเลขานกุารบรษิทัจะมกีารรวบรวม

และแจ้งหลักสูตรต่าง	ๆ 	ที่จะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการ

และผูบ้รหิารได้พจิารณาล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ	ทัง้หลกัสตูรทีจ่ดัโดย

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ตลท.	ก.ล.ต.	ตลอดจน 

ถึงสถาบันอบรมชั้นน�าอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้	 กลุ่มธนชาตยังมีการจัด

โครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของกลุ่มธนชาต	 ตลอดจนถึงความรู้ ในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	

	 โดยในปี	 2562	 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมและ

สัมมนา	ได้แก่

นายธีรนันท์	ศรีหงส์	 -	หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	 

	 	 	 	 	 (วปส.)	รุ่นที่	9	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562

	 	 	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิ 

	 	 	 	 	 การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

นายก�าธร	ตันติศิริวัฒน์	 -	หลักสูตรก้าวทันมาตรฐานการรายงาน 

	 	 	 	 	 ทางการเงินฉบับใหม่	 ที่จะน�ามาใช้ ในปี	 

	 	 	 	 	 2562	และ	2563

	 	 	 	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 ทัง้นี	้ประวตักิารอบรมทีเ่กีย่วกบับทบาทหน้าทีแ่ละทกัษะของ

การเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร	ได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ	“คณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง”	ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูง

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ 

กรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี	 

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 

ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน	ประเด็นปัญหา	และอุปสรรคต่าง	ๆ 

ในระหว่างปีที่ผ่านมา	 รวมถึงเพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 มีความเหมาะสมตามขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบ	 และน�าผลประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง

แก้ไข	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และ 

คณะกรรมการชุดย่อย	ดังนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 1. หลักเกณฑ์การประเมิน

 

	 	 ก�าหนดแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ	 รายบุคคล	 และรายบุคคล 

แบบไขว้	 โดยจัดท�าขึ้นตามแนวทางตัวอย่างแบบประเมินตนเอง

ของ	ตลท.	หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอ่ืนที่มีการเผยแพร่	มาปรับปรุง

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับคณะกรรมการแต่ละคณะในทุกด้าน

	 	 โดยหั วข ้ 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	และ	 

6)	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	 และ

หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

รายบคุคลและรายบคุคลแบบไขว้	แบ่งออกเป็น	3	หวัข้อ	ประกอบด้วย 

1)	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	 2)	 การประชุมกรรมการ	

และ	3)	บทบาท	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของกรรมการ	ซึง่มรีะดบั

คะแนนตั้งแต่	 0-4	 จากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการด�าเนินการ 

ในเรื่องนั้น	 ถึงเห็นด้วยอย่างมากหรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

อย่างดีเยี่ยม

 2. กระบวนการในการประเมิน

 

	 	 คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัท

ภิบาล	 จะพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 แบบทั้งคณะ	 รายบุคคล	 และรายบุคคล 

แบบไขว้	 ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาทบทวนเป็น 

ประจ�าทุกปี	 จากนั้นเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าว 

ให้กรรมการบรษิทัฯ	ท�าการประเมนิในเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมกราคม

ของทกุปี	และท�าหน้าทีร่วบรวมและประมวลผลการประเมนิเพือ่เสนอ

คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 และ

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อรับทราบและพิจารณา	โดยคณะกรรมการ

จะวิเคราะห์ผลการประเมิน	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อควรสังเกตต่าง	 ๆ	 

เพื่อน�ามาพิจารณาปฏิบัติใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ 

การด�าเนินธุรกิจต่อไป

 3. สรุปผลการประเมิน

 

	 	 ส�าหรับสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการ	ในปี	2562	มีรายละเอียดดังนี้	

	 	 1)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

	 	 	 บริษัทฯ	ทั้งคณะ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	3.75	หรือคิดเป็น 

	 	 	 ร้อยละ	93.68	

	 	 2)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

	 	 	 บรษิทัฯ	รายบคุคล	มค่ีาเฉลีย่อยูท่ี	่3.75	หรอืคดิเป็น 

	 	 	 ร้อยละ	93.69	

	 	 3)	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

	 	 	 บริษัทฯ	 รายบุคคลแบบไขว้	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	 3.79	 

	 	 	 หรือคิดเป็นร้อยละ	94.72

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

	 ในปี	 2562	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหาร	

และคณะกรรมการก�ากบัความเสีย่ง	โดยแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

จะมีการทบทวนโดยคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นประจ�าทุกปี	 และ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท�าการประเมินโดยพิจารณาจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	

และให้เลขานกุารของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะพิจารณา	 และเลขานุการบริษัท 

รวมรวบสรุปผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาและน�าความเห็นมาพัฒนาต่อไป

 การประเมินผลการปฏิบัติหน ้าที่กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูง

	 มีการก�าหนดวิธีการประเมินที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ

ทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต	ดังนี้

 1. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 

คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 

จะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการและหัวข้อในการประเมินเป็นประจ�าทุกปี	และ

ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสระ)	 เป็นผู้ประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน

 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ช ่วยกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป	 (ไม่นับรวมกรรมการผู้จัดการใหญ่)	 คณะกรรมการ

สรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 จะเป็นผู้ก�าหนด 

วิธีการและหัวข้อในการประเมินเป็นประจ�าทุกปี	 โดยให้กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ท�าการประเมิน

	 โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และผู้บริหารระดับสูง	 (ตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป)	 

จะมีการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนดค่าตอบแทน	 และ

บรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา
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รายงานประจ�าปี 2562

 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงาน 

ขององค์กร	เพราะพนกังานเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่ส่ีวนผลกัดนัให้บรษิทัฯ	

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	 ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ	มคีวามพร้อมทีจ่ะรบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว	 การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ	 

การพฒันาบคุลากร	จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ	ให้ความส�าคญั	ให้การส่งเสรมิ	

และสนับสนุนมาโดยตลอด

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	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	

 วัตถุประสงค์จากการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 

 

	 1.	 ท�าให้สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น	 สามารถวางแผนหาบุคลากรได้ล ่วงหน้า	 

เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนระดับ	 เกษียณอายุ	 หรือ 

สูญเสียไป	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ

	 2.	 ท�าให้บริษัทฯ	 สามารถประเมินความพร้อมอยู ่เสมอ 

ว่ามีก�าลังคนที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพ	 ส�าหรับต�าแหน่งในระดับ

บริหารหรือในต�าแหน่งที่ส�าคัญต่าง	ๆ	

	 3.	 เพือ่จดัเตรยีมอตัราก�าลงัในระดบับรหิารหรอืในต�าแหน่ง

ที่ส�าคัญที่เหมาะสมไว้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

	 4.	 เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงาน	 เป็นนโยบายส่งเสริม 

การเลื่อนต�าแหน่งพนักงานจากภายในท�าให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจ 

ดีขึ้น

 กระบวนการด�าเนินการ

	 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 

ผู้บริหารผ่านเครื่องมือที่บริษัทฯ	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	 

โดยการจัดให ้มีการอบรมให ้ความรู ้ 	 การหมุนเวียนหน ้าที่	 

ความรบัผดิชอบ	รวมถงึการมอบหมายให้มโีอกาสในการเข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการที่ส�าคัญในองค์กร

	 โดยแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	รายชือ่กลุม่ผูส้บืทอดต�าแหน่ง	

และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของกลุ ่มผู ้สืบทอด

ต�าแหน่ง	 มีแนวทางในการรายงานให้คณะกรรมการสรรหา	 ก�าหนด

ค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 พิจารณา	 และจะมีการทบทวนและ

พิจารณาแผนสืบทอดต�าแหน่ง

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

	 เมื่ อมี การ เปลี่ ยนแปลงกรรมการหรือผู ้ บริหารใหม	่ 

ส�านักเลขานุการองค ์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร 

ส�าหรับกรรมการใหม่	ดังนี้

	 1.	 โครงสร้างองค์กร	โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทฯ	และ

คณะกรรมการชุดย่อย	โดยแสดงถึงบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

	 2.	 ข้อมูลของกลุ ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต	 โดยแสดง

ถึงโครงสร้างการถือหุ ้นและการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท	 

ตลอดจนการควบคุมดูแลบริษัทลูก

	 3.	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยแสดงวาระ 

การประชมุทัง้วาระประจ�าและวาระพเิศษประจ�างวด	ตลอดจนเอกสาร

หรือข้อมูลรายงานผลการด�าเนินงาน	 พร้อมทั้งก�าหนดการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ประจ�าปี

	 4.	 วิธีการใช้งานระบบการประชุมของบริษัทฯ	 พร้อมทั้ง

ข้อมลูทีก่รรมการควรทราบและให้ความส�าคญัทีอ่ยูใ่นระบบการประชมุ	

ได้แก่	 คู่มือกรรมการ	 ประกอบด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน	 นโยบาย 

ที่ส�าคัญของกลุ่มธนชาต	 เช่น	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และคู่มือจรรยาบรรณ	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 นโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต	 นโยบายการใช้บริการจาก 

ผู้ ให้บริการภายนอกของกลุ่มธนชาต	 เป็นต้น	 รวมทั้งแนบ	 พ.ร.บ.	

และประกาศที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน้าที่และข้อพึงระวังตามกฎหมาย
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

 การแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

ผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และค่าตอบแทนการสอบบญัชต่ีอคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณา 

เสนอผู ้ ถื อหุ ้ น ในวาระการแต ่งตั้ งผู ้ สอบบัญชีและก� าหนด 

ค่าสอบบญัช	ีทัง้นี	้หากมกีรณทีีเ่หน็สมควรให้มกีารเลกิจ้างผูส้อบบญัชี	 

คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

	 โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	เมือ่วนัที	่24	เมษายน	2562	

ผูถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินมุตัใิห้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก	ส�านกังาน

อีวาย	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 นางสาวสมใจ	คุณปสุต	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4499	และ/หรือ

	 2.	 นางสาวรัตนา	จาละ	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3734	และ/หรือ

	 3.	 นางสาววรรณวิไล	เพชรสร้าง	

	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5315

	 โดยผูส้อบบญัชทีัง้	3	คน	ทีเ่สนอมรีายชือ่ปรากฏเป็นผูส้อบบญัชี 

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ต.	 และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์	 ธปท.	

ก�าหนด	ซึง่	ธปท.	ได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว	โดยมนีางสาวสมใจ	คณุปสตุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน	4499	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ

	 ในรอบปี	2562	มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

ส�านกังานอวีาย	ซึง่เป็นส�านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	

ดังนี้

	 1.	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	(Audit	Fee)

	 	 1.1	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ	 จ�านวนเงิน	

950,000	บาท

	 	 1.2	 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	 

17	บริษัท	เป็นจ�านวนรวม	22,180,000	บาท

	 2.	 ค่าบริการอื่น	(Non	-	Audit	Fee)

	 	 ปี	 2562	 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	

คอื	การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบั

ความเสี่ยงตามที่	คปภ.	ก�าหนด	จ�านวน	1,200,000	บาท	ได้แก่

	 	 2.1	 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารง 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่	 คปภ.	 ก�าหนด	 ของธนชาต

ประกันภัย	จ�านวน	550,000	บาท

	 	 2.2	 การสอบทานและตรวจสอบรายงานการด�ารง 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่	 คปภ.	 ก�าหนด	 ของ 

เอ็มบีเค	ไลฟ์	จ�านวน	650,000	บาท
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม

การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต

 กลุ่มธนชาต	เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพ่ือช่วยเติมเต็มทุกความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า

สู่ความส�าเร็จ	 โดยมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลก�าไร	 ภายใต้การด�าเนินงานที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ใน	 3	 ด้านหลัก	 คือ	 มิติสังคมและเศรษฐกิจ	 (Social	 and	 Economic)	 มิติสิ่งแวดล้อม	 (Environment)	 และมิติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 

(Governance)	เพื่อสร้างสรรค์	พัฒนาและเติมเต็มให้ธุรกิจด�าเนินการร่วมไปกับการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 ในการก�าหนดแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนั้น	 ได้มีการก�าหนดให้ด�าเนินการโครงการ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ	(CSR	in	Process)	และนอกกระบวนการธุรกิจ	(CSR	after	Process)	เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการ

ด�าเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาตมากที่สุด

กระบวนการในการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต

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

มาใช้ ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนารายงานและเตรียม 

ความพร้อมสู่การจัดท�ารายงานความยั่งยืนในอนาคต	เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องรายงาน	ทั้งในระดับประเทศและสากล

	 แม้ว่าการท�าธุรกิจของกลุ่มธนชาตซึ่งเป็นผู้ ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร	 จะไม่ได้ท�าธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม	 

แต่กลุ่มธนชาตก็ยึดถือเป็นหน้าที่ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งกลุ่มธนชาตมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการสร้าง 

ข้อผกูพนัร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยเฉพาะพนกังานในองค์กรซึง่มคีวามส�าคญัในการขบัเคลือ่น	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้บรรลเุป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื 

ในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาจนถงึปี	2562	กลุม่ธนชาตได้ด�าเนนิโครงการทีค่�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง	ดงันี้

1. มิติสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic)

1) การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

	 กลุ่มธนชาตส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับ	 สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการเงินและแหล่งเงินทุน 

ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 (Financial	 Inclusion)	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และวินัยทางการเงิน	 (Financial	 Literacy)	 

ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	ดังนี้

โครงการ “Rethink”

	 โครงการ	“Rethink”	เป็นโครงการทีธ่นาคารธนชาตเริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี	2558	โดยได้พฒันาโครงการมาจากแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง	 เพื่อรณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้คนในสังคมได้ฉุกคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เงินให้พอดีกับรายได้ของตนเอง	 รวมทั้ง	 

สร้างวินัยทางการเงินเพื่อความสุขในชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ภายใต้สโลแกน	“คิดใหม่	ใช้เงินเป็น	เห็นความสุข”	

	 ในปี	2562	ธนาคารธนชาตยงัคงด�าเนนิการเผยแพร่ความรู	้รวมทัง้ปลกูฝังวนิยัทางการออมและวนิยัทางการเงนิอย่างต่อเนือ่งผ่านรายการ 

“T-Money	Tips”	ซึ่งเป็นรายการที่น�าเสนอเกร็ดความรู้	เคล็ดลับ	และค�าแนะน�าเรื่องการเงินง่าย	ๆ	ที่สามารถน�าไปปรับใช้ ในชีวิตประจ�าวันได ้

โดยได้เผยแพร่รายการผ่านสื่อโทรทัศน์ในสาขาทั่วประเทศตลอดทั้งปี	 โดยเนื้อหาที่น�าเสนอในปี	 2562	 ประกอบด้วยหัวข้อต่าง	 ๆ	 ดังนี้	 

กฎการวางแผนทางการเงิน	 คนไทยกับการลงทุน	 จะซื้อรถยนต์คันใหม่	 ซื้อรถป้ายแดงหรือรถมือสองดี	 วิธีรวยโดยไม่ต้องเสี่ยงดวง	 สิ่งที่ต้อง

ค�านึงก่อนการเป็นหนี้	 เทคนิคการปลดหนี้	 การลงทุนเพื่อการเกษียณ	การวางแผนทางการเงินของคนโสด	ท�าอย่างไรถึงจะประสบความส�าเร็จ

ทางด้านการเงิน	เป็นต้น
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2) การส่งเสริมและเสริมสร้างการท�าความดีเพื่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจ

	 กลุ่มธนชาตส่งเสริมและเสริมสร้างการท�าความดี	 การมี

คณุธรรม	จรยิธรรม	รวมถงึการเสรมิสร้างศกัยภาพของเยาวชน	สงัคม	

สาธารณประโยชน์	 และสาธารณกุศลต่าง	 ๆ	 โดยได้ด�าเนินกิจกรรม 

เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 (CSR	 after	 Process) 

ซึ่งเป็นการด�าเนินการนอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติมาอย่าง 

ต่อเนือ่ง	และได้ด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาโดยตลอด	

ต่อมาเมือ่กลุม่ธนชาตได้มธีรุกจิธนาคารพาณชิย์และมสีาขาครอบคลมุ

ทั่วประเทศ	ภายใต้การดูแลของส�านักงานเครือข่ายในภูมิภาคต่าง	ๆ	

จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในกลุ่มธนชาตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม	รวมทัง้เชญิชวนลกูค้า	คูค้่า	และประชาชน

ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น	ๆ	ด้วย	

	 โดยในปี	 2562	 ได้มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	ภายใต้แนวคิด	“Act	for	Social	Progress	:	ลงมือท�า	 

เพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”	 เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม 

ในด้านต่าง	ๆ 	อย่างยัง่ยนื	ซึง่ในการด�าเนนิกจิกรรมได้ส่งเสรมิและผลกัดนั 

ให้ผู ้บริหารและพนักงานกลุ ่มธนชาตทุกระดับมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์สังคม	 และร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยมี	

“Thanachart	CSR	Club”	เป็นศนูย์กลางในการขบัเคลือ่นและระดม

ก�าลังจากสมาชิกอีกด้วย

	 นอกจากนี้	ยังมี	“มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย”	เป็นอีกหนึ่ง

กลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการลงมือท�าเพื่อสังคม

ก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื	รวมทัง้	มุง่เน้นให้เกดิการสร้างสรรค์สงัคมควบคู่

ไปกับการพัฒนาสังคม	 ผ่านการสร้างเครือข่ายและการประสานงาน 

ช่วยเหลือสังคมในสภาวการณ์ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ศิลป

วัฒนธรรมไทยด้วย	

การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และเอกลักษณ์ไทย

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2562

	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	ให้อญัเชญิผ้าพระกฐนิพระราชทานกลุม่ธนชาต	ประจ�าปี 

2562	น�าไปถวาย	ณ	วัดชัยมงคล	พระอารามหลวง	ต�าบลหนองปรือ	

อ�าเภอบางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 ในการนี้บริษัทในกลุ่มธนชาต	 ลูกค้า	

คู่ค้าต่าง	 ๆ	 รวมทั้งผู้บริหาร	 พนักงาน	 และประชาชนทั่วไป	 ได้มี 

จิตศรัทธาร่วมกันถวายปัจจัยให้แก่วัด	 เพื่อท�านุบ�ารุงพระอาราม	

จ�านวน	16,027,066.71	บาท	และทางวดัได้จดัสรรปัจจยัเพือ่สมทบทนุ

บรจิาคเครือ่งกระตกุหวัใจไฟฟ้าและเครือ่งไตเทยีมจ�านวน	6,200,000	

บาท	 ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี	 6	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 

โรงพยาบาลชลบุรี	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	

1			 รายการ	T-Money	Tips	หวัข้อ	 “กฎการวางแผนทางการเงนิ” 

2	 รายการ	 T-Money	 Tips	 หัวข้อ	 “ท�าอย่างไรถึงจะประสบ 

	 ความส�าเรจ็ทางด้านการเงนิ”

3	-	4	 พธิถีวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน	ประจ�าปี	2562

1

2

4

3
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โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 โรงพยาบาลเมืองพัทยา	 

โรงพยาบาลพนัสนิคม	และโรงพยาบาลบางละมุง		และโรงพยาบาล

ในจงัหวดัระยอง	1	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลแกลง	นอกจากนี	้ธนาคาร

ธนชาตยังได้มอบทุนการศึกษา	 จ�านวน	 20	 ทุน	 รวม	 40,000	 บาท	 

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล	 เมืองพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 

อีกด้วย

	 การถวายผ้าพระกฐนิพระราชทานของกลุม่ธนชาตมจีดุเริม่ต้น 

ในปี	 2549	 ณ	 วัดแก้วโกรวาราม	 จังหวัดกระบี่	 จากนั้นได้ด�าเนิน

กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุกปี

 โครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”

	 ด้วยส�านึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	ฯ	ที่ทรงให้ความส�าคัญต่อการอนุรักษ์เอกลักษณ์

และวัฒนธรรมไทย	 รวมทั้งจากการทรงงานในพระองค์ที่ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในสังคมซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

เยาวชนของชาติ	 ธนาคารธนชาตจึงได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 ฯ	 เสด็จฯ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการ

แข่งขันโครงการ	“ธนชาต	ริเริ่ม...เติมเต็ม	เอกลักษณ์ไทย”	ครั้งที่	48 

ประจ�าปี	 2562	รอบชิงชนะเลิศ	ณ	ศาลาสวนมะลิ	ธนาคารธนชาต	

อาคารสวนมะลิ	อย่างต่อเนื่อง	เป็นปีที่	3

	 โครงการ	 “ธนชาต	 ริเริ่ม...เติมเต็ม	 เอกลักษณ์ไทย”	 เป็น

โครงการที่ธนาคารธนชาต	 สานต่อมาจากโครงการ	 “นครหลวงไทย	

อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย”	 ของธนาคารนครหลวงไทย	 โดยในปี	 2562	

นี้	ถือเป็นการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	48	วัตถุประสงค์

ของโครงการ	ได้แก่	การธ�ารงและรกัษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ความเป็นไทย	

ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย	 และการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย 

ในชีวิตประจ�าวัน	 โดยส่งเสริมให้เอกลักษณ์ดังกล่าวยังคงอยู่คู่กับ

คนไทย	 ไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา	 และสร้างสมดุลในค่านิยม

ทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น	 อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและร่วมปลกูจติส�านกึให้เยาวชนของชาติ

เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย	 และร่วมกันรักษาไว้ 

ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป	

	 กิจกรรมหลักตามโครงการมี	 2	 รูปแบบ	 ได้แก่	 การแข่งขัน

อ่านฟังเสียง	และการประกวดมารยาทไทย	ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน	

นักศึกษา	 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึงระดับอุดมศึกษา	 

เข้าร ่วมแข่งขันในนามของสถาบัน	 เพื่อแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โล่	 เกียรติบัตรและทุนการศึกษา	 

โดยในปี	 2562	 มีผู ้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค

มากกว่าทุกปี	 โดยมีผู้เข้าแข่งขันจ�านวนทั้งสิ้นกว่า	 5,700	 คน	 และ

ในปีนี้ธนาคารธนชาตยังคงสืบสานการประกวดมารยาทไทยส�าหรับ

เยาวชนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิ	และการแข่งขนัอ่านฟังเสยีงส�าหรบั
5	-	6		 โครงการ	“ธนชาต	รเิริม่...เตมิเตม็	เอกลกัษณ์ไทย”

5

6
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้บกพร่องทางการมองเห็น	ผ่านการอ่านอักษรเบรลล์	ชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โล่	 เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในกลุ่มดังกล่าวได้มี

โอกาสเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม	และสามารถด�ารงชวีติอย่างมคีวาม

ทดัเทยีมกบับคุคลทัว่ไป	รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่	ตัง้ใจ	และ

ศกัยภาพของเดก็ทีม่ปัีญหาบกพร่องทางการได้ยนิและมองเหน็ในการ

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

 พิพิธภัณฑ์ครุฑ	โดยธนาคารธนชาต

	 ธนาคารธนชาต	 ยังคงสานต่อเจตนารมณ์ในการสืบสาน

และส่งต่อคุณค่าให้เยาวชนและประชาชนเห็นถึงความส�าคัญของ 

องค์ครุฑพระราชทานที่มีความผูกพันและความศรัทธากับคนไทย	

รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์	 ด้วยการก่อตั้ง

พิพิธภัณฑ์ครุฑขึ้น	 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ธนาคารธนชาต 

ได้รับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย	 ในปี	 2554	 ซึ่งธนาคาร

นครหลวงไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องหมาย 

ครุฑพ่าห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู ่ที่ส�านักงานใหญ่

และสาขาต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ปี	 2484	 และเมื่อธนาคารธนชาตได้รับโอน

กิจการ	 จึงจ�าเป็นต้องอัญเชิญเครื่องหมายครุฑพ่าห์ลง	 ตาม	 พ.ร.บ.	

เครื่องหมายครุฑพ่าห์	(ฉบับที่	2)	ปี	2535	จึงได้อัญเชิญองค์ครุฑมา

ประดิษฐานยังศูนย์ฝึกอบรมบางปู	 เขตเทศบาลต�าบลบางปู	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 และได้ก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑขึ้น	 เพื่อเผยแพร่

ประวัติ	 ความเป็นมาขององค์ครุฑตามต�านานทั้งในเชิงพุทธและ

พราหมณ์	 จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์	 ผ่านการจัดแสดง 

ในรูปแบบผสมผสาน	 รวมทั้ง	 ได้จัดให้มีพื้นที่การจัดแสดงองค์ครุฑ 

จากทั่วประเทศด้วย	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตยังได้สร้างห้อง 

จัดแสดง	“ล้นเกล้า	จอมราชันย์”	 เพิ่มเติม	เพื่อเทิดพระเกียรติและ

ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช	บรมนาถบพิตร	เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้	โดยการน�าเสนอ

ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ครุฑและพระราชกรณียกิจของพระบาท

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	อีกด้วย

 กิจกรรม	“สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น”

	 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์	ขนบธรรมเนียม	

และประเพณไีทยประจ�าท้องถิน่ต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึ

วถิชีวีติ	ภมูปัิญญา	และความเจรญิรุง่เรอืงทางวฒันธรรม	อนัเป็นมรดก 

ที่สืบทอดต่อ	 ๆ	 กันมา	 แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่ชาติใดในโลก 

ไม่สามารถลอกเลยีนแบบได้	และมค่ีาควรแก่การอนรุกัษ์ให้คงอยูต่่อไป 

ธนาคารธนชาตจงึได้จดักจิกรรม	“สบืสานและอนรุกัษ์ประเพณใีนท้องถิน่”	

ขึ้น	 โดยส�านักงานเครือข่ายของธนาคารธนชาตที่เปิดด�าเนินการอยู่ 

ทั่วประเทศ	 เป็นผู้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในฐานะสมาชิกของ

ท้องถิน่	ส่งผลให้เกดิการมส่ีวนร่วมระหว่างพนกังาน	ลกูค้า	ประชาชน	

และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 

7	-	8		 พพิธิภณัฑ์ครฑุ	โดยธนาคารธนชาต

9		 ธนชาต	DRIVE	ร่วมสร้างห้องน�้าถวายวัด

10	 ธนชาต	 DRIVE	 มอบอุปกรณ์กีฬา	 ข้าวสารอาหารแห้ง	 และ 

	 ทนุการศกึษาให้แก่โรงเรยีนในพืน้ทีห่่างไกล

11	-	12	กจิกรรม	“งานกาชาดประจ�าปี”

7

8

10

9

1211
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รายงานประจ�าปี 2562

ตลอดจนช่วยส่งเสริม	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในส่วน

ภมูภิาค	โดยในปี	2562	มกีารจดักจิกรรมสบืสานและอนรุกัษ์ประเพณี

ในท้องถิ่น	ดังนี้

	 1.	 งานสืบสานประเพณี	 103	 ปี	 ตรุษจีน	 ปากน�้าโพ	 

	 	 จังหวัดนครสวรรค์

	 2.		งานน้อมร�าลึก	 44	 ปี	 หลวงปู่ทิม	 อิสริโก	 ละสังขาร	 

	 	 วัดละหารไร่	จังหวัดระยอง

	 3.	 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา	 ประจ�าปี	 2562	 จังหวัด 

	 	 อุบลราชธานี

	 4.		งานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยน	จังหวัดสระบุรี

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

	 	 สมุทรปราการ

	 6.	 งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมกินเจ	จังหวัดภูเก็ต

	 7.	 งานสืบสานประเพณียี่เป็ง	จังหวัดเชียงใหม่

	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตในฐานะผู้น�าของวงการสินเชื่อ

รถยนต์	“ธนชาต	DRIVE”	แบรนด์สนิเชือ่รถยนต์ธนชาต	ยงัได้ด�าเนนิ 

กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อตอบแทนและเติมเต็มสังคมให้ขับเคลื่อนไปได้ 

อย่างยั่งยืนอีกหลายโครงการด้วยกัน	 ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ริเริ่ม 

โดยธนชาต	 DRIVE	 และโครงการที่ด�าเนินการร่วมกับคู่ค้าซึ่งเป็น 

ผูป้ระกอบการรถยนต์ในพืน้ทีต่่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	เพือ่สร้างความร่วมแรง 

ร่วมใจและสร้างสรรค์กจิกรรมด	ีๆ 	เพือ่สงัคมในทกุพืน้ที	่อาท	ิร่วมสร้าง 

ห้องน�้าถวายวัด	 มอบอุปกรณ์กีฬา	 ข้าวสารอาหารแห้ง	 และทุน 

การศกึษาให้แก่โรงเรยีนในพืน้ทีห่่างไกล	ร่วมแข่งขนักฬีาเพือ่การกศุล 

และน�ารายได้จากการแข่งขันมอบและบริจาคให้กับองค์กรที่ต้องการ	

เป็นต้น		

 โครงการ	“พี่ให้ของ...น้องใช้ต่อ”

	 ธนาคารธนชาตมีความมุ ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไทย	ภายใต้แนวคิดของการน�ากลับมาใช้ ใหม่	จึงมี

การน�าอุปกรณ์ส�านักงานที่ไม่ใช้งานแล้ว	 แต่ยังคงมีสภาพดีที่ได้จาก

การปรับปรุงพื้นที่ของส�านักงานใหญ่และสาขาของธนาคารธนชาต	

มามอบให้กับหน่วยงานราชการ	สมาคม	มูลนิธิ	และโรงเรียนต่าง	ๆ	

เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ต่อ	จงึได้ด�าเนนิโครงการ	พีใ่ห้ของ...น้องใช้ต่อ”	 

โดยในปี	2562	ด�าเนนิการเป็นปีที	่8	และได้มกีารมอบอปุกรณ์ส�านกังาน 

ได้แก่	 โต๊ะ	 ตู้	 เก้าอี้	 และคอมพิวเตอร์	 จ�านวน	 1,556	 รายการ	

ให้กับหน่วยงานราชการ	 สมาคม	 มูลนิธิ	 และโรงเรียนต่าง	 ๆ	

จ�านวน	 33	 แห่งทั่วประเทศ	 รวมทั้งได้มีการมอบอุปกรณ์ส�านักงาน 

ในโครงการจ�านวนกว่า	21,000	ชิ้น	ให้แก่	517	หน่วยงาน

การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสาธารณกุศล

 กิจกรรม	“งานกาชาดประจ�าปี”

	 ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงาน

กาชาดเพื่อหารายได้บ�ารุงสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ�าทุกปี	 โดยมีจุดเริ่มต้นในปี	 2519	 เมื่อธนาคารศรีนคร	 ซึ่งถือ

เป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมออกร้าน 

งานกาชาด	ภายใต้ชือ่	“ร้านกาชาดธนาคารศรนีคร”	ต่อมาในปี	2545 

ธนาคารศรีนครรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย	จึงได้มีการออก

ร้านกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทย	 โดยใช้ชื่อว่า	 “ร้านกาชาด

ธนาคารนครหลวงไทย”	และในปี	 2554	 เมื่อธนาคารธนชาตรับโอน

กิจการจากธนาคารนครหลวงไทย	 จึงได้มีการออกร้านในนามของ

ธนาคารธนชาต	 ภายใต้ชื่อ	 “ร้านกาชาดธนาคารธนชาต”	 โดยใน

ปัจจบุนัธนาคารธนชาตยงัคงเข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจ�า

ทุกปี	และยังคงเป็น	1	ใน	5	หน่วยงานที่ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินสมทบ

สภากาชาดไทยสูงสุดเสมอมา	

	 ในปี	 2562	 นี้	 ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกร้านงานกาชาด	

ระหว่างวันที่	 15-24	 พฤศจิกายน	 2562	 ณ	 สวนลุมพินี	 โดยได้

ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด	 “เส้นทางแห่งความก้าวหน้า	 

ใต้ร่มพระบารมี”	สอดคล้องกับแนวคิด	“เย็นศิระ	เพราะพระบริบาล	

เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”		เพื่อสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ

ธนาคารธนชาตในการด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 พระบาท

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในการสืบสาน	ต่อยอดให้ความส�าคัญ

ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนชาวไทย	ภายใต้การพฒันา

ศักยภาพในด้านต่าง	ๆ	ทั้งทางด้านการศึกษา	การศาสนา	การรักษา 

พยาบาล	 และการเกษตรที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าและความส�าเร็จ

ในทุกช่วงชีวิต	 ซึ่งในทุกเส้นทางของการมุ ่งสู ่ความก้าวหน้านั้น	 

ยงัต้องขบัเคลือ่นด้วยพลงัของความสขุทีเ่ตม็เป่ียมด้วยความอบอุน่และ

มัน่คง	ภายใต้ร่มพระบารมทีีแ่ผ่ไพศาลเปรยีบดัง่สายธารแห่งการให้ที่ 

งดงาม	นอกจากนี	้ธนาคารธนชาตจะด�าเนนิการน�ารายได้สทุธจิากการ 

จดัจ�าหน่ายสลากกาชาดธนาคารธนชาต	และการออกร้านงานกาชาด	

ประจ�าปี	 2562	 ขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีองค์อปุนายกิา	

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 โดยเสด็จพระราชกุศล	 สมทบทุนบ�ารุง

สภากาชาดไทยจ�านวน	6,500,000	บาท	ต่อไป
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 กิจกรรมงาน	“เพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	2562”

	 ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกบูทในงาน	 “เพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	

2562”	ภายใต้แนวคิด	“แบ่งปัน	พอเพียง	ยั่งยืน”	ระหว่างวันที่	5-14	

กรกฎาคม	2562	ณ	อาคารกีฬานิมิบุตร	สนามกีฬาแห่งชาติ	ซึ่งการ

จัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	 

ยามยาก	สภากาชาดไทย	ส�าหรับช่วยเหลือ	ฟื้นฟู	ผู้ที่ได้รับความทุกข์

ยากจากอุทกภัย	 โดยกิจกรรมในบูทธนาคารธนชาต	 เป็นการเล่นเกม	 

Interactive	ให้ผูเ้ล่นเกมได้ร่วมบรรจสุิง่ของลงถงุยงัชพี	และธนาคาร 

ธนชาตจะเปลี่ยนคะแนนจากการเล่นเกมเป็นเงินบริจาคสมทบทุน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 โดยมีผู้ร่วม

กจิกรรมภายในบทูธนาคารธนชาตจ�านวน	3,190	คน	และสามารถบรจิาค 

สมทบทุนมูลนิธิได้จ�านวน	500,000	บาท

 โครงการสะพานบุญ

	 เป็นโครงการที่ธนาคารธนชาตได้ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง

ตัง้แต่ปี	2554	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานเพือ่องค์กร

สาธารณกุศลต่าง	 ๆ	 อย่างยั่งยืน	 โดยมีธนาคารธนชาตเป็นสะพาน

เชื่อมโยงผู้ ให้และผู้รับเข้าด้วยกัน	 ด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของ

ธนาคารธนชาตและประชาชนทั่วไป	 ร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กร

สาธารณกุศลในโครงการผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 ของธนาคารธนชาต	 

ทัง้การบรจิาคผ่านตู	้ATM	เครือ่งฝากเงนิอตัโนมตั	ิและการท�ารายการ

ผ่านอินเทอร์เน็ต	 โดยทางธนาคารธนชาตไม่คิดค่าธรรมเนียมในการ

ด�าเนินการแต่อย่างใด	 นอกจากนี้	 ธนาคารธนชาตจะมีการน�าระบบ	

E-Donation	 เข้ามาอ�านวยความสะดวกในการบริจาคอีกด้วย	 ทั้งนี้	

ในปัจจุบันมีองค์กรการกุศลเข้าร่วมโครงการสะพานบุญจ�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

	 9.	 มลูนธิสิงเคราะห์ครอบครวัทหารผ่านศกึ	ในพระราชปูถมัภ์ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	 10.	มูลนิธิสายใจไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 11.	มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

	 12.	มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 13.	สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

	 14.	มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

	 15.	มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย

13	-	14	กจิกรรมงาน	“เพือ่นพึง่	(ภาฯ)	2562”

13

14



130

รายงานประจ�าปี 2562

15	 สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	

16	-	17	“บรจิาคโลหติ	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล”

18	-	19	“ส้มเตมิสขุ”	มอบความรกัให้กบัคณุยาย	บ้านบางแค	2

15

16

18

17

19

 สนบัสนนุโครงการสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	มลูนธิิ

รามาธิบดี

	 กลุ ่มธนชาตได้ร ่วมมอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ

รามาธิบดี	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	 

เพือ่สมทบทนุซือ้อปุกรณ์การแพทย์	สถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์	

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดย 

ในปี	2562	มียอดเงินบริจาคจากบริษัทฯ	ธนาคารธนชาต	บล.	ธนชาต	

บลจ.	ธนชาต	ธนชาตประกนัภยั	ธนชาตโบรกเกอร์	และราชธานลีสิซิง่ 

จ�านวน	5,240,000	บาท

 กิจกรรม	“บริจาคโลหิต	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

	 ส�านักงานเครือข่ายเช่าซื้อ	 (ขอนแก่น)	 ร่วมกับเหล่ากาชาด 

จังหวัดขอนแก ่น	 โรงพยาบาลขอนแก ่น	 คลัง เลือดกลาง 

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ชมรมผู้บริจาคโลหิต	 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น	 ได้ร่วมกัน

ด�าเนนิกจิกรรม	“บรจิาคโลหติ	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล”	เพือ่รณรงค์

ให้ประชาชนและพนักงานร่วมกันท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศล	 

ด้วยการร่วมบรจิาคโลหติเพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ	

และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหติในการรกัษาพยาบาลต่าง	ๆ 	โดยได้

ด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที	่ 15	 และได้ด�าเนินการใน 

4	จงัหวดั	ได้แก่	จงัหวดัขอนแก่น	จงัหวดัร้อยเอด็	จงัหวดักาฬสนิธุ	์และ

จังหวัดมหาสารคาม	ซึ่งในปี	2562	มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต	611	คน 

สามารถบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย	รวมทั้งสิ้น	274,050	ซีซี

	 นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง	ๆ	ที่ธนาคารธนชาตได้

ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งแล้วนัน้	ธนาคารธนชาตยงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น	 ๆ	 เพื่อสนองตอบแนวคิด	 “Act	 for	 Social	

Progress	:	ลงมือท�า	เพื่อสังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”	ดังนี้

 1.	 “ส้มเตมิสขุ”	มอบความรกัให้กบัคณุยาย	บ้านบางแค	2 

เป็นโครงการที่ธนาคารธนชาตจัดขึ้นภายใต้การด�าเนินงานของ	 

Thanachart	CSR	Club	เพื่อส่งมอบความรักและช่วยเหลือคุณยาย 

ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค	2	ซึง่ให้ความดแูลผูส้งูอายหุญงิ 

กว่า	 130	 คน	 โดยได้มีการตั้งกล่องรับบริจาคของเหลือใช้ที่จ�าเป็น

ต่าง	ๆ	เช่น	ผ้าอ้อม	แผ่นรองซับ	ส�าลี	พลาสเตอร์ไมโครปอร์	และ

ของใช้ต่าง	ๆ 	เพือ่น�าไปมอบให้กบัคณุยาย	รวมทัง้	ได้จดัให้มกีารเลีย้ง

อาหารกลางวัน	และจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง	ๆ	เพื่อสร้างรอยยิ้ม

ให้แก่คุณยายอีกด้วย

 2.	 กจิกรรมปันความรู	้สูช่มุชน	และถนนแห่งความปลอดภยั 

ธนชาตโบรกเกอร์ได้น�าทมีพนกังานมอบสือ่ความรูเ้รือ่งความปลอดภยั

บนท้องถนนให้กับชุมชนวัดถ�้ารงค์	 อ�าเภอบ้านลาด	 จังหวัดเพชรบุรี	

ประกอบด้วย	23	กฎจราจร	ป้ายเตอืนทางแยก	สญัญาณจราจรทีค่วรรู้ 
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20	-	21		กจิกรรม	แต้มสเีตมิฝัน	แบ่งปันรอยยิม้

22	 รวมน�า้ใจชาวไทย	ร่วมบรจิาคเงนิช่วยภยัน�า้ท่วม

20

21

22

และรณรงค์เมาไม่ขับ	 เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทางด้านการ

จราจรในชุมชน	

 3.	 กจิกรรม	แต้มสเีตมิฝัน	แบ่งปันรอยยิม้	ฝ่ายก่อสร้างและ 

ซ่อมบ�ารงุ	ธนาคารธนชาตร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในอาคารสวนมะลิ	

ลงพื้นที่จัดกิจกรรม	 “แต้มสีเติมฝัน	 แบ่งปันรอยยิ้ม”	 เพื่อมอบทุน 

การศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนวัดดอนสาลี 

จังหวัดราชบุรี	 พร ้อมร ่วมกันทาสีอาคารเรียน	 เพื่อปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงาม

  4.	 รวมน�า้ใจชาวไทย	ร่วมบรจิาคเงนิช่วยภยัน�า้ท่วม	ธนาคาร

ธนชาต	ได้เชิญชวนลูกค้า	ประชาชน	และเพื่อนพนักงานกลุ่มธนชาต 

ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วมจากพายุโพดุล	 

ด้วยการบริจาคเงินผ่าน	Thanachart	Connect	ตู้	ATM	และสาขา

ธนาคารธนชาตทัว่ประเทศ	ทกุ	ๆ 	ยอดบรจิาค	1	บาท	ธนาคารธนชาต

จะสมทบอีก	1	บาท	โดยในช่วงเปิดรับเงินบริจาค	ได้เงินบริจาคจาก

ลูกค้า	ประชาชน	และธนาคารธนชาตร่วมสมทบทั้งสิ้นกว่า	350,000	

บาท	 โดยธนาคารธนชาตได้น�าเงินทั้งหมดมอบให้กับสภากาชาดไทย	

เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

 5.	 งานวนัพ่อแห่งชาต	ิ2562	ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกบทู 

กิจกรรมในงานวันพ่อแห่งชาต	ิ ระหว่างวันที	่ 5-14	 ธันวาคม	 2562	

เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ซึ่งบูทของธนาคารธนชาต

ตั้งอยู่ในโซน	 “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน”	 โดยในบูทได้มีการ

จัดนิทรรศการ	 “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน”	 ซึ่งเป็นกิจกรรม 

เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมทีธ่นาคารธนชาตได้สานต่อและด�าเนนิการ 

มาอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 ยังมีการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน 

การด�าเนินงานของโรงเรียนพระดาบสอีกด้วย

 6.	 กิจกรรม	 “TCAP	 เติมเต็มความสุขให้น้อง”	 บริษัทฯ	

ได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานไปเติมเต็มความสุขให้กับน้อง	 ๆ	

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์	 (โรงเรียนสอนคนหูหนวก)	

โดยได้ร่วมกนับรจิาคเงนิและสิง่ของ	ร่วมท�ากจิกรรม	และเลีย้งอาหาร

กลางวันน้อง	ๆ	

 7.	 จติอาสาธนชาต	ร่วมพฒันาวดัหงส์รตันารามราชวรวหิาร 

ธนาคารธนชาตได้เชิญชวนสมาชิก	 Thanachart	 CSR	 Club	 เป็น 

จิตอาสาจิตพัฒนาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร	 ร่วมกับสมาคม 

แม่บ้านทหารบก	 ที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร	 กรุงเทพมหานคร	 

โดยได้ร่วมกันท�าความสะอาดลานวัด	 บริเวณสระน�้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์	 

รอบพระอโุบสถ	ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	และถนนหน้ากฏุิ
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3) การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยึดความต้องการของลูกค้า

เป็นส�าคัญ

	 จากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 (Digital	 Disruption)	 

เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู ่และการด�าเนินธุรกิจ	 

ส่งผลให้ลกูค้ามพีฤตกิรรมและความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

โดยให้ความส�าคญัต่อนวตักรรมของผลติภณัฑ์	ความรวดเรว็ในการให้

บริการที่สะดวกมากขึ้น	กลุ่มธนชาตจึงให้ความส�าคัญที่จะตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า	 โดยได้พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์	

โครงสร้างธรุกจิ	และเทคโนโลยสีารสนเทศ	และบรกิารต่าง	ๆ 	ทีส่อดรบั 

กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	ในขณะเดียวกันกลุ่มธนชาตยังให้ความ

ส�าคัญกับการบริการที่ดีเยี่ยม	ผ่านทุกช่องทางที่เป็น	Human	Touch	

Points	ไม่ว่าจะเป็นช่องทางสาขา	(Branch)	พนกังานขายตรง	(Direct	

Sales)	พนักงานขายทางโทรศัพท์	(Telesales)	และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ในทกุประเภท	โดยการพฒันาทกัษะ	(Reskill	and	Upskill)	ด้านต่าง	ๆ  

เพื่อรองรับเติมเต็มความต้องการของลูกค้า	 นอกเหนือจากการใช้

บริการแบบออนไลน์	

ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัต่อการเสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร

ที่เหมาะตามขนาดธุรกิจของลูกค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ในแต่ละช่วงการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

	 •	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	(Wholesale	

Banking)	ด้วยผลติภณัฑ์และบรกิารแบบครบวงจร	ตอบโจทย์การท�า 

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ	 ด้วยสินเชื่อในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เช่น	 

สนิเชือ่โครงการ	(Project	Finance)	เงนิให้สนิเชือ่เพือ่การน�าเข้าและ

ส่งออก	(Trade	Finance)	ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน	(Bond	

Issuer)	 ทั้งด้านตลาดตราสารหนี้	 นอกจากนี้	 ยังได้เสนอเครื่องมือ 

ทีช่่วยบรหิารความเสีย่งทางการเงนิแก่ลกูค้า	เช่น	ธรุกรรมแลกเปลีย่น

อตัราดอกเบีย้	(Interest	Rate	SWAP)	บรกิารสนิเชือ่เพือ่การส่งออก 

(Packing	 Credit)	 เป็นต้น	 และยังได้น�าบล็อกเชนเทคโนโลยี	 

(Blockchain	 Technology)	 มาใช้ ในการออกหนังสือค�้าประกัน

อิเล็กทรอนิกส์	(e-LG	on	Blockchain)	เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ

บริการออกหนังสือค�้าประกัน	และป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร

	 •	 เติมเต็มความต้องการเพื่อพร้อมจะเติบโตและสร้าง 

ความแข็งแกร่งด้านการเงินส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	(Commercial	Banking)	ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการด้านสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่น	 โดยพิจารณาตามความต้องการ

ของลกูค้าแต่ละราย	เช่น	โครงการ	Transformation		Loan	เสรมิแกร่ง 

(Soft	 Loan	 เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่	 2)	 เพื่อสนับสนุน 

สินเชื่อธุรกิจในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	10	S-Curve	รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ต่อเนื่อง	นอกจากนี้	กลุ่มธนชาตยังให้การสนับสนุนโครงการให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

เพือ่เพิม่โอกาสการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุซึง่มคีวามจ�าเป็นในการท�าธรุกจิ

	 •	 ใส่ใจดูแล	 สนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสร้าง 

ความมัน่ใจในการท�าธรุกจิ	กลุม่ธนชาตมโีปรแกรมผลติภณัฑ์สนิเชือ่

ส�าหรบัธรุกจิขนาดเลก็หลากหลายประเภทโดยวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ	20	

ล้านบาท	เช่น	เงนิกูร้ะยะยาว	(Term	Loan)	วงเงนิเบกิเกนิบญัช	ี	(O/D)	หรอื 

วงเงนิตัว๋สญัญาใช้เงนิ	(P/N)	โดยให้บรกิารผ่านสาขาของธนาคารธนชาต 

เพือ่การดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชดิ	พร้อมทีจ่ะเตบิโตไปด้วยกนั	และพร้อม 

เข้ามาเตมิเตม็ให้ธรุกจิมคีวามก้าวหน้าได้ง่ายขึน้จากสนิเชือ่ทีค่รอบคลมุ 

ความต้องการของลูกค้า	ด้วยความตั้งใจและความเชื่อที่ว่า	“ให้ชีวิต

ก้าวหน้าได้ทุกวัน”	โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก	เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	 สินเชื่อ	 “SME	 ได้ ใจ”	 เป็นการเสนอวงเงินให้สินเชื่อ	 

3	 ล้านบาท	 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีข้อจ�ากัดด้านเอกสารรายได้หรือ 

การพิสูจน์รายได้	ทั้งที่เป็นกิจการที่มีศักยภาพและพร้อมจะเติบโต

	 2.	 สินเชื่อ	“SME	Biz	Smart”	เป็นการเสนอวงเงินสินเชื่อ

สงูสดุ	20	ล้านบาท	เพือ่ตอบสนองความต้องการกลุม่ลกูค้าทีต้่องการ

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกด้านทางการเงิน	 โดยธนาคารธนชาตได้

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต�่ากว่าอัตราทั่วไป

	 3.	 สินเชื่อ	“SME	บัญชีเดียว”	เป็นการเสนอวงเงินสินเชื่อ

สูงสุด	20	ล้านบาท	เจาะกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่ท�าบัญชีตามหลักบัญชี

เล่มเดียว	ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษร้อยละ	5	 ในช่วง	2	ปีแรก	

เพื่อสนับสนุน	 SMEs	 ที่จัดท�าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะ

ทางการเงินอย่างโปร่งใส	 ช่วยส่งเสริมกิจการขนาดเล็กให้มีหลัก 

ธรรมาภบิาลในการด�าเนนิธรุกจิ	และเป็นการยกระดบัการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างยั่งยืนไปสู่ธุรกิจขนาดเล็ก

	 4.	 สินเชื่อ	 “กลุ่มสินเชื่อแพทย์”	 เพื่อเสนอเงินทุนให้กับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์โดยฉพาะ	 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง 

เงินทุนของธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคม

ผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

	 ธนาคารธนชาตมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารเพือ่รองรบั

ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจ�าวันที่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้น	 ในขณะ

เดียวกันก็ยังคงระดับความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	จากความมุ่งมั่นนี้จึงสะท้อน

ออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายและครอบคลุม

ความต้องการของลูกค้า	ดังนี้
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 1.	 บญัชเีงนิฝาก	และบตัรเดบติฟรเีว่อร์ไลท์	ตอบโจทย์ความ

สะดวกถอนเงินฟรีค่าธรรมเนียมทั่วไทยไปทั่วโลก	 สิทธิประโยชน์ที่

ลูกค้าจะได้รับจากการถอนเงินสดจากตู้	 ATM	 ได้ทุกตู้	 ทุกธนาคาร	 

ทั่วประเทศไทย	 และในต่างประเทศแบบไม่มีค่าธรรมเนียมและ 

ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	 ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชอบ 

เดินทางไปต่างประเทศ	 แต่ไม่ต้องการพกเงินสดเพื่อความปลอดภัย

ในการเดินทาง

	 2.	 บัญชีออมทรัพย์	 e-SAVINGS	 ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่

คล่องตัว	เน้นการท�าธุรกรรมออนไลน์ที่สะดวก	รวดเร็วได้ด้วยตนเอง	

ทกุที	่ทกุเวลา	ผ่าน	Thanachart	Connect	โมบายแบงกิง้แอปพลเิคชนั 

หรือ	Thanachart	 iNet	ไม่จ�ากัดจ�านวนธุรกรรมฝาก-ถอน	และไม่มี

ค่าธรรมเนียม

	 3.	 บญัชเีงนิฝากออมทรพัย์	Offset	Housing	Loan	Savings	

เป็นบัญชีที่เปิดคู่กับสินเชื่อบ้านธนาคารธนชาต	 ที่ใช้วิธีคิดค�านวณ

ดอกเบี้ย	 จากการน�ายอดภาระหนี้บัญชีสินเชื่อบ้านธนาคารธนชาต	

มาหักลบกับยอดเงินฝากที่มีในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต	 ซึ่งลด

ดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุดร้อยละ	 50	 โดยไม่ต้องน�าเงินฝากมาเป็นหลัก

ประกัน

	 4.	 โครงการ	Automotive	 Lending	Digital	 Experience	

เป็นหนึ่งในบรกิารแบบออนไลน์ส�าหรับกลุ่มลูกค้าสนิเชือ่รถยนต์	โดย

ลูกค้าจะได้รับความสะดวกตลอดขั้นตอนการขอสินเชื่อ	รวมถึงได้รับ

สิทธิพิเศษอื่น	 ๆ	 เมื่อมาเป็นลูกค้าธนาคารธนชาต	 และบริการหลัง 

การขายที่น่าประทับใจ

	 5.	 สินเชื่อบ�าเหน็จค�้าประกัน	 เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์

โครงการพิเศษส�าหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ	 ผู้รับบ�านาญรายเดือน

ผ่านกรมบัญชีกลาง

4) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดูแลพนักงาน

 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกลุ่ม

ธนชาต

	 •	 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานอย่างมีมาตรฐาน	

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 มีการก�าหนดนโยบายและระเบียบ

ที่ชัดเจน	 ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การใช้แรงงานเด็ก	 การใช้

แรงงานบังคับ	 รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง	 ๆ	 

ก่อนรับเข้าท�างาน	เช่น	การตรวจประวัติอาชญากรรม	

	 •	 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่เอื้อประโยชน์

หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม	 อันมีสาเหตุมาจาก

เรื่องเชื้อชาติ	ศาสนา	สถานะทางสังคม	เพศ	อายุ	ความพิการหรือ

ทุพพลภาพ	 และมีนโยบายที่ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา

เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศไว้อย่างชัดเจน

	 •	 เพื่อสนับสนุนผู้พิการให้มีรายได้และมีคุณค่าในตนเอง	

กลุ่มธนชาตจึงได้มีการจ้างงานคนพิการเข้าท�างานในต�าแหน่งงาน 

ที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ	 โดยให้ได ้รับโอกาสและ 

ผลตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานปกติ	นับตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นมา 

กลุ่มธนชาตได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย	 สภากาชาดไทย	 มูลนิธิ

นวัตกรรมทางสังคม	 มูลนิธิเมาไม่ขับ	 ในการจ้างงานคนพิการอย่าง

ต่อเนื่อง	 ด้วยรูปแบบการจ้างเหมาบริการคนพิการไปปฏิบัติงาน 

ที่สภากาชาดไทย	และงานรณรงค์ความปลอดภัยกับมูลนิธิเมาไม่ขับ

	 •	 ส�าหรับผู้พิการที่ท�างานกับกลุ่มธนชาตหรือผู้พิการที่มา

ตดิต่องานกบักลุม่ธนชาตได้จดัให้มกีารดแูลผูพ้กิารในเรือ่งอาคารและ

สถานที่	โดยมสีิง่อ�านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม	จดัให้มทีีจ่อดรถ

ส�าหรับคนพิการ	และทางลาดส�าหรับผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็น

	 •	 มุง่เน้นให้เกดิความเป็นธรรมในกระบวนการพจิารณาโทษ

ทางวนิยั	โดยมกีระบวนการสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่สบืค้นข้อเทจ็จรงิ	

รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากทุกด้านอย่างรอบคอบ	 มีคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรอง	 ซึ่งมีผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมพิจารณา	 

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุด	 และ

นอกจากนั้นยังมีกระบวนการให้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยสามารถอุทธรณ์

ผลการตัดสิน	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาลงโทษมาก

ยิ่งขึ้น

	 •	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของ

กลุ ่มธนชาตเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ทางการก�าหนด	 

ตลอดจนส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โปร่งใส	 สอดคล้องกับ 

หลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนนิงาน	จงึได้มกีารจดัท�าระเบยีบข้อบงัคบั	

คูม่อืจรรยาบรรณ	และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ใช้ปฏบิตัิ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 เช่น	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 คู่ค้า	 เป็นต้น	 

ในการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 แนวทาง	 และขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 

ตามหลักความโปร่งใส	และปราศจากการทุจริต

	 •	 ส่งเสริมแนวทางทวิภาคีในองค์กร	 เพื่อให้เกิดการ

ปรึกษาหารือ	 รวมกลุ่ม	 เสนอแนะ	 และเจรจา	 ระหว่างองค์กร	 กับ

ผู้แทนพนักงาน	 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ	 

คณะกรรมการลกูจ้าง	สหภาพแรงงาน	ฯลฯ	เพือ่ให้มกีารน�าข้อเสนอแนะ 

ทีเ่ป็นประโยชน์ไปปรบัใช้	และสร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างพนกังาน

กับบริษัทฯ	 รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างของส่วนงานทรัพยากรบุคคล

กลางให้มีหน่วยงาน	Business	Partner	ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแล

พนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการ

ท�างาน
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การดูแลสุขภาพ

	 กลุ่มธนชาตตระหนักในการดูแลให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพ

แข็งแรง	 และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวก	 เพราะ

สุขภาพที่ดีของพนักงานจะสนับสนุนให้การด�าเนินงานขององค์กรมี

ประสทิธภิาพ	กลุม่ธนชาตจงึใส่ใจในสขุภาพพนกังาน	ทัง้ด้านส่งเสรมิ 

การดูแลรักษาสุขภาพพนักงาน	 โดยมีมาตรการป้องกันเพื่อสร้าง 

ความตระหนักและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ	 รวมถึงมาตรการ

สนับสนุนเพื่อดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี	ดังนี้

	 •	 แนวทางการป้องกันด้านสุขภาพ	 โดยการให้ความรู้ด้าน

ต่าง	 ๆ	 เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญในการรักษาสุขภาพ

ของตนเอง	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีเพื่อให้พนักงานได้รับ

ความสะดวกและมีโอกาสในการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง	 การตรวจ

คัดกรองโรคร้ายประเภทต่าง	 ๆ	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเจ็บป่วย	รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่แพร่ระบาด	เพื่อให้

เกิดความมั่นใจแก่พนักงานว่าจะมีสุขภาพที่ดี	ไม่เจ็บป่วย

	 •	 แนวทางการสนับสนุนด้านสุขภาพ	โดยดูแลพนักงานให้

ได้รับสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้ ในกรณีเจ็บป่วย	รวมถงึได้รับ

บริการได้สะดวก	 จัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านการแพทย์	

การให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 รวมถึง

การจัดยาและเวชภัณฑ์ส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อพนักงานในการดูแลรักษา	 และบรรเทาอาการเจ็บป่วย

เบื้องต้น

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน

	 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 

ทีเ่จบ็ป่วยบาดเจบ็ให้ได้รบัการรกัษาอย่างเหมาะสม	โดยมกีารก�าหนด

เป็นนโยบาย	ดังนี้

 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน

	 กลุม่ธนชาตมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายการบรหิาร

จัดการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	 ตลอดจนควบคุมก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าแผนงานด้าน 

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อด�าเนินการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 ค�าสั่ง	 และ

มาตรฐานเรื่องความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมใน

การท�างานตามที่ทางราชการก�าหนด

	 2.	 บริหารจัดการ	ดูแลสถานประกอบกิจการ	และพนักงาน 

ให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะ	รวมทั้ง 

ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้พนักงานได้รับ

อันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	และสุขภาพอนามัย

	 3.	 ด�าเนินการควบคุม	 ก�ากับและดูแลการด�าเนินการ 

ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

	 4.	 จัดให้มีข้อบังคับ	 และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ

ท�างานไว้ที่สถานประกอบกิจการ

 

	 5.	 สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงทรัพยากร

บุคคล	งบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอและเหมาะสม

	 6.	 พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานและโดยรอบ

บริเวณสถานประกอบกิจการอยู ่เสมอ	 เพื่อให้มีความปลอดภัย	 

มสีภาพแวดล้อมทีด่ถีกูสขุลกัษณะ	อนัน�ามาซึง่คณุภาพชวีติการท�างาน

และสุขภาพที่ดีของพนักงาน

	 7.	 จดัให้มกีารอบรมหลกัสตูรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบั

บริหารและระดับหัวหน้างาน	 และหลักสูตรความปลอดภัยให้กับ

พนักงานทุกคน

	 8.	 จัดให้มีคณะกรรมการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน 

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธนชาต

การพัฒนาบุคลากร

	 บนพื้นฐานความเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด

ขององค์กร	 กลุ่มธนชาตจึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนา

บคุลากรอย่างจรงิจงัและเป็นระบบ	ภายใต้กรอบแนวคดิในการพฒันา	 

Thanachart’s	 People	 Development	 Model	 70:20:10	 

ซึง่ประกอบด้วย	ร้อยละ	70	เป็นการเรยีนรูแ้ละพฒันาจากประสบการณ์

ในการท�างานจริง	(On-the-job	Experience)	ร้อยละ	20	เป็นส่วนที่ 
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชา	

เช่น	การสอนงาน	 (Coaching)	และการให้ค�าปรึกษา	 (Mentoring)	

เป็นต้น	และอีกร้อยละ	10	เป็นการฝึกอบรม	(Training)	

 แนวทางด�าเนินงานด้านฝึกอบรม

	 กระบวนการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มธนชาตจะเริ่มตั้งแต่

การพัฒนาพนักงานใหม่	 การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่ส�าคัญใน

การปฏิบัติงานตามรายต�าแหน่งงาน	 การพัฒนาเพื่อยกระดับวิชาชีพ

ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภัณฑ์	 การให้บริการลูกค้า	 กระบวนการ

ท�างาน	 ระบบงานบนพื้นฐานของการด�าเนินงานตามกฎระเบียบของ

ทางการ	และเป็นไปตามจรรยาบรรณของวชิาชพี	ตลอดจนการพฒันา

ทกัษะการบรหิารและภาวะผูน้�าส�าหรบัหวัหน้างานในแต่ละระดบั	เพือ่

เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตาม

กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

	 ในปี	 2562	 กลุ่มธนชาตได้จัดตั้งโครงการ	 Thanachart	

Academy	 ขึ้น	 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบองค์รวม	

เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยของกลุ ่มธนชาต	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างรอบด้าน	 ทั้งความรู้และทักษะ

ที่จ�าเป็นเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงานที่ท�าอยู ่	 รวมถึง

เปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเรียนเรื่องที่สนใจ	 ซึ่งการพัฒนา

ทั้งหมดนี้จะท�าให้พนักงานมีความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคตและ

ก้าวทันยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง	 โดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว	 

มีหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ที่เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบผสมผสานระหว่าง

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	 ผ่านระบบอินทราเน็ต	 และผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต	การเรียนรู้ ใน	Classroom	การท�า	Workshop	การท�า	

Group	Discussion	เพื่อสร้างบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในด้านต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

 1.	 การฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะทีส่�าคญัในการปฏบิตังิาน	

(Corporate	Training)	เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาศกัยภาพพนกังาน

สู่ความเป็นเลิศ	 (People	 Excellence)	 ซึ่งครอบคลุมทั้ง	 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)	 เพื่อให้พนักงานมีความรู้	 ความเข้าใจใน

ผลติภณัฑ์และบรกิารต่าง	ๆ 	ขององค์กรทีม่กีารปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา	สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม	

ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างแท้จริง

	 	 2.2	 การฝึกอบรมหลักสูตร	 Branch	 Academy	 เพื่อ

เสริมสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับ

เจ้าหน้าที่สาขาในทุกระดับ	 เพื่อให้สามารถค้นหาความต้องการของ

ลูกค้า	 ให้ค�าปรึกษา	 และน�าเสนอบริการทางการเงินให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า	 (Customer	Solutions)	บนมาตรฐานของความ

ถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

	 	 2.3	 การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของระบบงาน 

ต่าง	 ๆ	 เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และมี

ประสทิธภิาพ	เช่น	การฝึกอบรมระบบการบรหิารจดัการลกูค้า	เพือ่การ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ระบบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	และ

ระบบการสั่งซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและประกันชีวิต 

เป็นต้น	 รวมถึงการให้ความรู ้	 ความเข้าใจแก่พนักงานในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 มีการ 

อบรมและสัมมนาเรื่องแนวคิดและทักษะการคิดค้นสิ่งใหม่	 ๆ	 

(Innovation)	 ให้กับพนักงาน	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิด 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และกระบวนการท�างานที่มีการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างทันเวลา	

	 	 2.4	 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ	 เช่น	 หลักสูตรผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์	 นายหน้า

ประกันวินาศภัย	นายหน้าประกันชีวิต	และความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบการลงทุน	(Unit	Link)	เป็นต้น

	 	 2.5	 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการ	

เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน	สามารถ

บริหารและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างแท้จริง	

โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม	เช่น	หลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับ	 พ.ร.บ.	 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ร.บ.	

ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	 (Customer	 Due	 Diligence:	 CDD)	

หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	

(CG	&	Anti-Corruption)	ซึ่งว่าด้วยเรื่องของนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยร่วมมือกับภาครัฐบาล	

เพื่อสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรมทางธุรกิจ	 อันส่งผลต่อการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
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 3.	 การพัฒนาผู้บริหารและภาวะผู้น�า	 (Leadership)  

ผู้บริหารถือเป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์

ขององค์กร	กลุม่ธนชาตจงึได้จดัให้มกีารอบรมและพฒันาทกัษะในการ

บริหารจัดการและภาวะผู้น�าแก่ผู้บริหารในแต่ละระดับอย่างจริงจัง

และต่อเนือ่ง	เพือ่เสรมิสร้าง	(Enhance)	เร่ง	(Accelerate)	และรกัษา 

(Maintain)	 ศักยภาพ	 ความสามารถและสมรรถนะของผู้บริหาร 

ในการบริหารงาน	 และบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ	

เช่น	หลกัสตูรเพือ่พฒันาทกัษะในการคดิและตดัสนิใจ	(Thinking	and	

Decision	Making	Skills)	ทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์	(Strategic	

Influening	Skill)	และทกัษะการสอนงาน	(Coaching	Skill)	หลกัสตูร

ด้าน	Leadership	ซึง่มกีารเรยีนรูผ่้านระบบอนิทราเนต็	ร่วมกบัการท�า	

Workshop	และ	Group	Discussion	ด้วย	รวมถึงมีการส่งเสริมให ้

ผูบ้รหิารได้เข้าร่วมในการอบรมและสมัมนากบัองค์กรชัน้น�าในประเทศ

และต่างประเทศ	 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างเครือข่าย 

ความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง	ๆ

 4.	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้แบบผสมผสาน	 

(Blended-Learning	Organization)	เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ของโลกในยคุปัจจบุนั	ตามโครงการ	Thanachart	Academy	โดยมุง่หวงั 

ให้มีการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากร 

ให้พร้อมต่อการด�าเนนิธรุกจิและให้บรกิารลกูค้า	ด้วยวธิกีารเรยีนรู	้เช่น 

	 	 4.1	 การสอนงาน	(Coaching)	โดยผู้บังคับบัญชา	เพื่อ

ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง	ๆ	ให้กับผู้ที่

ได้รับการสอนงาน	ให้สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 4.2	 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง	(On	the	Job	

Training)	ซึง่พนกังานจะได้แลกเปลีย่นประสบการณ์	ตลอดจนร่วมกนั 

หาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยมีผู ้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้ค�า 

เสนอแนะ	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และท�างานร่วมกันอย่างสอดคล้อง

และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

	 	 4.3	 การเรียนรู ้ผ ่านระบบออนไลน์	 โดยผ่านระบบ

อินทราเน็ต	และผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 โดยในปี	 2562	 ได้จัดเตรียม

หลกัสตูรทีอ่ยู่ในระบบดงักล่าว	เพือ่ให้พนกังานสามารถเรยีนรู้ได้ด้วย

ตนเองตลอดเวลาอบรม	เพือ่เพิม่ศกัยภาพของตนเองและน�าไปสูก่าร

พัฒนาส�าหรับการท�างานในอนาคตได้	 จ�านวนหลายหลักสูตร	 โดยมี

การวัดประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ	 ด้วยการ

ทดสอบก่อนและหลังการอบรม

	 	 4.4	 การจัดให ้มีแหล ่งองค ์ความรู ้ 	 (Knowledge	 

Management)	โดยมกีารรวบรวมองค์ความรูท้ีม่ปีระโยชน์ต่อพนกังาน	

ทั้งความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง	ๆ 	ความรู้ 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับบริการผลิตภัณฑ์ขององค์กร	

ความรูด้้านกฎเกณฑ์จากทางการ	รวมทัง้คูม่อืการท�างานกบัระบบงาน

ที่เกี่ยวข้อง	กฎระเบียบและสวัสดิการของพนักงาน	และองค์ความรู้ 

ในด้านการดูแลสุขภาพกายและใจ	 การใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล	 โดยมี

การแบ่งหมวดหมู่ไว้ ในระบบที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก

และรวดเร็ว

	 นอกเหนอืจากองค์ประกอบข้างต้น	กลุม่ธนชาตมกีารด�าเนนิการ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานใหม่	 โดยพนักงานใหม่ทุกคน 

จะต้องเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรปฐมนเิทศเป็นระยะเวลา	1	วนั	เนือ้หา

ประกอบด้วย	 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 ค่านิยมหลัก	 โครงสร้าง

องค์กร	 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ	กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 และข้อมูลด้านสวัสดิการพนักงาน	 

เพื่อให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ภาพรวมธุรกิจ	 ทิศทาง	 กลยุทธ์ต่าง	 ๆ	

เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มธนชาต	 สร้างความผูกพันระหว่าง

เพื่อนร่วมงานและองค์กร	อันเป็นรากฐานของการรักษาบุคลากรใหม่

ให้อยู่กับองค์กรต่อไป

  

หลักสูตรที่จัดอบรม ปี 2562

ธนาคารธนชาตและบริษัทอื่นในกลุ่มธนชาต

หลักสูตร

	 In-house	Learning	 187	 129	 571	 225	 40,201	 2,536

	 Public	Learning	 246	 105	 285	 108	 906	 306

	 Online	Learning		 30	 8	 30	 8	 121,609	 1,515

 

 รวม	 463	 242	 886	 341	 162,716	 4,357

ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาต
บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

บริษัทอื่น

ในกลุ่มธนชาต

จ�านวนหลักสูตร จ�านวนรุ่น จ�านวนครั้งที่พนักงานเข้าอบรม
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

การส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร

กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง	โดยจัดให้มี

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

รดุหน้าได้นัน้มรีากฐานมาจากพนกังานของเราทกุคน	กลุม่ธนชาตจงึให้ความส�าคญัในการรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของพนกังานทกุคน

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

ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท�างาน	 เป็นต้น	 ผ่านการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร	 โดยข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ	

สามารถมั่นใจได้ว่าความคิดเห็นดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร	ซึ่งกลุ่มธนชาตมุ่งมั่นที่จะสร้างความผูกพันของ

พนักงานให้สูงขึ้น	มากกว่าหรือเทียบเท่ากับองค์กรชั้นน�าในตลาด

โดยในปี	2562	มีพนักงานที่ตอบแบบส�ารวจรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ	94	ของพนักงานในกลุ่มธนชาตทั้งหมด	ซึ่งได้ด�าเนินการจัดกลุ่ม

ความเห็น	และจัดท�าแผนงานพัฒนาโดยด�าเนินการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงทุกสายงานแล้ว

การประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพนักงาน

กลุ่มธนชาตมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโปร่งใส	 โดยการก�าหนดวิธีการและแบบประเมินเป็นมาตรฐาน

ของทุกหน่วยงาน	ที่จัดกลุ่มการประเมินการปฏิบัติงานของทั้งรายบุคคล	ทีมงาน	และผู้บริหาร	อย่างชัดเจน	ทั้งนี้	ในการประเมินทุกหน่วยงาน	

จะต้องก�าหนดเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจหลักตามแผนงานของแต่ละปี	 (Department	 KPIs)	 และก�าหนดตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานของรายบุคคล	(Individual	KPIs)	และทีมงาน	(Team	KPIs)	ให้สอดคล้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของแต่ละหน่วยงานที่ก�าหนด	

ซึ่งกระบวนการประเมินในลักษณะดังกล่าว	จะเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทั้งองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจหลัก

ที่วางไว้	โดยมีการประเมินปีละ	2	ครั้ง	เพื่อเป็นการติดตามผลการด�าเนินการอย่างเหมาะสม	และมีฝ่ายงานกลางที่ดูแลการประเมินทั้งองค์กร

ให้อยู่ในแนวทางที่ก�าหนด
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ข้อมูลพนักงาน

จ�านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ�าแนกตามระดับ

ส�าหรับการจ่ายผลตอบแทน	 มีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับลักษณะของงานที่แตกต่างกันออกไป	 โดยผลตอบแทน 

ทั้งในรูปแบบเงินเดือนและเงินโบนัสประจ�าปี	จะพิจารณาในรูปแบบและจ�านวนที่เหมาะสม	อันเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท�างานตามบทบาท

หน้าที่และเป้าหมายที่ก�าหนดของแต่ละหน่วยงาน	และมีอัตราที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจในระดับเดียวกันได้

พนักงานประจ�าจ�าแนกตามระดับ

	 ผู้บริหารระดับสูง	(ตั้งแต่	SVP	-	CEO)
1
	 ชาย	 81	 77	 82

	 	 หญิง	 29	 24	 22

 

 รวม	 	 110	 101	 104

	 ผู้บริหาร	(ตั้งแต่	AVP	-	FVP)
2
	 ชาย	 450	 448	 454

	 	 หญิง	 583	 460	 451

 รวม	 	 1,033	 908	 905

	 พนักงาน	(ตั้งแต่	O	-	SM)
3
	 ชาย	 4,341	 4,490	 4,577

	 	 หญิง	 8,339	 8,394	 8,299

 รวม	 	 12,680	 12,884	 12,876

	 รวมทั้งสิ้น	 	 13,823	 13,893	 13,885

เพศ

จ�านวน (คน)

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ 
1
	 ตั้งแต่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการอาวุโส	ถึง	กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
2
	 ตั้งแต่ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	ถึง	ผู้อ�านวยการ

 
3
	 ตั้งแต่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่	ถึง	ผู้จัดการอาวุโส

พนักงานชั่วคราว

 เพศชาย	 58	 88	 69

	 เพศหญิง	 68		 105	 78

 

	 รวม	 126	 193	 147

จ�านวน (คน)

ปี 2560ปี 2561ปี 2562
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พนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

ประเภทพนักงาน

	 ส�านักงานใหญ่	 ชาย	 2,674	 2,839	 3,730

	 	 หญิง	 4,222	 4,971	 5,003

 

 รวม	 	 6,896	 7,810	 8,733

	 สาขาในประเทศ	 ชาย	 2,198	 2,057	 1,383

	 	 หญิง	 4,729	 4,026	 3,769

 รวม	 	 6,927	 6,083	 5,152

	 รวมทั้งสิ้น	 	 13,823	 13,893	 13,885

	 พนักงานเข้าใหม่	 ชาย	 412	 519	 423

	 	 หญิง	 1,154	 1,356	 979

 

 รวม	 	 1,566	 1,875	 1,402

	 พนักงานพ้นสภาพ	 ชาย	 601	 615	 803

	 	 หญิง	 1,124	 1,252	 1,471

 รวม	 	 1,725	 1,867	 2,274

เพศ

เพศ

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

ปี 2562

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2560

จ�านวนพนักงานกลุ่มธนชาตจ�าแนกตามพื้นที่

จ�านวนพนักงานกลุ่มธนชาตที่เข้าใหม่และที่พ้นสภาพ

หมายเหตุ	 ไม่มีสาขาในต่างประเทศ
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กรณีของการลา

	 จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(คน)	 9,196	 8,708	 8,772

	 จ�านวนพนักงานที่ได้ ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(คน)	 289	 281	 337

	 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(คน)	 281	 279	 320

	 อัตราพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(ร้อยละ)	 97	 99	 95

	 จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด

	 	 เพื่อเลี้ยงดูบุตร	และยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป	1	ปี	(คน)	 258	 252	 296

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จ�านวนการกลับเข้าท�างานและอัตราการคงอยู่ของพนักงานกลุ่มธนชาตหลังการใช้สิทธิลาคลอดเพื่อเลี้ยงดูบุตร (เฉพาะเพศหญิง)

	 ทั้งนี้	ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานส่วนนี้	ในปี	2562	และ	2561	นับรวมจ�านวนพนักงานของ	1)	ราชธานีลิสซิ่ง	2)	รักษาความปลอดภัย	

สคิบ	เซอร์วิส		3)	เอ็มบีเค	ไลฟ์		4)	ทีเอ็ม	โบรคเกอร์		5)	เอ็มที	เซอร์วิส	2016	และ	6)	อาร์ทีเอ็น	และในปี	2560	นับรวมจ�านวนพนักงาน 

ของบริษัทล�าดับที่	1-5

5) การพัฒนาเทคโนโลยีและความปลอดภัยของข้อมูลการเงินเชิงดิจิทัล

 ธนาคารธนชาตให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางด้าน	 Digital	 Disruption	 

ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาระบบโมบายแบงกิง้แอปพลเิคชนัรปูแบบใหม่ทีส่ร้างความสะดวกสบาย	(User	Friendly)	ในการใช้งานและเป็น	Financial	

Total	 Solution	 ให้แก่ลูกค้า	 ซึ่งได้มีการพัฒนาเสร็จสิ้นในไตรมาส	 4	 ปี	 2562	 การก�าหนดนโยบายการท�างานและการพัฒนาระบบการรักษา 

ความปลอดภัยของข้อมูล	(Data	Security)	และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า	(Customer	Data	Privacy)	เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของ	 ธปท.	 ธนาคารธนชาตได้ ให้ความส�าคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า	 การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	 และ 

การบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์	(Cyber	Security	Risk)	โดยมีนโยบายและมาตรการ	ดังนี้	

	 1.	 การก�าหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงข้อมูลใน	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับที่หนึ่ง	 การเข้าถึงระดับเซิฟเวอร์	 (Server)	 และฐานข้อมูล	 

(Database)	โดยจะมกีารแบ่งแยกบคุลากรตามหน้าที	่(Segregation	of	Duties)	เพือ่ความปลอดภยัของข้อมลู	และระดบัทีส่อง	การเข้าถงึข้อมลู

ในระดับระบบงาน	(Application)	เป็นการเข้าถึงที่มีการควบคุมสิทธิ์	ผ่านตารางก�าหนดสิทธิ์โดยพิจารณาจากฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 การน�าระบบ	 User	 ID	 Management	 มาใช้ ในการควบคุมสิทธิ์การใช้งาน	 ที่ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

ในการใช้สิทธิ์ตามตารางก�าหนดสิทธิ์	และการสอบทานสิทธิ์เป็นประจ�า	เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ที่ผู้ ใช้งานได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสม

	 3.	 การน�าระบบ	Program	Data	Leakage	Protection	(DLP)	เพือ่ควบคมุสทิธิก์ารใช้ข้อมลูลกูค้าและก�าหนดสทิธิใ์นการเปิดเผยข้อมลู

ลูกค้า	ซึ่งด�าเนินการติดตั้ง	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2562

	 4.	 การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์	 (Cyber	 Security	 Risk)	 เพื่อควบคุมและป้องกันทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากการ 

ถกูท�าลาย	เปลีย่นแปลงแก้ไข	หรอืเข้าถงึโดยไม่ได้รบัอนญุาต	โดยก�าหนดให้มนีโยบายมาตรฐานและขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัความปลอดภยั

ระบบสารสนเทศให้สอดรับกับธุรกิจของธนาคารธนชาต	โดยก�าหนดเป็นนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 

	 	 -	 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	 (IT	 Security	 Management	 Committee)	 

ซึ่งมีหน้าที่ในการทบทวนและประเมินนโยบายความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกปี	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเกิดขึ้น

	 	 -	 ก�าหนดมาตรฐานในการส่งข้อมูลภายในเพื่อป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลภายในและลูกค้า	

	 	 -	 ก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	 โดยค�านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของ

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือ	CIA	Model	ซึ่งประกอบด้วย	การรักษาความลับของข้อมูล	(Confidentiality)	การรักษาการคงสภาพของข้อมูล	

(Integrity)	และความพร้อมใช้งานของข้อมูล	 (Availability)	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ในการกู้ระบบให้คืนสู่ภาวะปกติ	 (Recovery	

Strategy)	และแผนฟื้นฟูระบบสารสนเทศจากภัยพิบัติ	(Disaster	Recovery	Plan)		
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	 	 -	 การก�าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการผู้ ให้บริการ

ภายนอก	(Service	Provider	Management)	เพื่อให้สามารถก�ากับ

ดูแลความเสี่ยงจากการใช้บริการจากผู้ ให้บริการภายนอกด้านงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Outsourcing)	โดยก�าหนดมาตรฐานการ

รกัษาความปลอดภยัและความลบัของระบบงานและข้อมลูของลกูค้า	

6) การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน	

เช่นเดียวกับการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในด้านอื่น	 ๆ	 

โดยมุง่เน้นการบรกิารจดัการห่วงโซ่อปุทานด้วยหลกัธรรมาภบิาลและ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	

สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ทัง้นี	้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ 

ต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม	 และเพิ่ม

โอกาสในการด�าเนินธุรกิจใหม่	ๆ	ผ่านห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธนชาต

 

	 การด�าเนินธุรกิจต้องอาศัยความร่วมมือกับคู่ค้า	 เพื่อส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

อย่างรับผิดชอบ	 ในปี	 2562	 กลุ่มธนชาตมีคู่ค้ามากกว่า	 700	 ราย	

ประกอบด้วย

	 1.	 งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และสินค้าทั่วไป	 ได้แก่	

สินค้าหรือบริการทั่วไป	 เครื่องเขียน	 อุปกรณ์ส�านักงาน	 งานแบบ

พิมพ์ส�าคัญ	 งานแบบพิมพ์ทั่วไป	 งานผลิตบัตรพลาสติก	 และจัดซื้อ

เบ็ดเตล็ด

	 2.	 งานว่าจ้างบรกิารจากผู้ ให้บรกิารภายนอก	ได้แก่	งานการ

ตลาดและส่งเสริมการขาย	 งานประชาสัมพันธ์	 งานบริการขนส่ง

เอกสารและเงนิสด	งานบรกิารรกัษาความปลอดภยั	งานจ้างท�าความ

สะอาด	 งานบริการขับรถ	 งานบริการรับ-ส่งเอกสาร	 ซึ่งเป็นการใช้

บริการจากบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีการด�าเนินการที่เป็นไปตาม

กฎหมายแรงงานของทางราชการ

	 3.	 งานด้านอาคารสถานที่	 ได้แก่	 งานตกแต่งปรับปรุง

ส�านักงานทั้งอาคารส�านักงานใหญ่และสาขา	งานปรับปรุง	ซ่อมแซม	

บ�ารุงรักษา	 เปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์ภายในที่ท�าการของอาคาร

ส�านักงานหรือบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	 และงาน

เฟอร์นิเจอร์

	 4.	 งานจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องใช้ส�านักงาน	

ได้แก่	อปุกรณ์ส�านกังานด้านอเิลก็ทรอนกิส์	(คอมพวิเตอร์	เครือ่งถ่าย

เอกสารชนิด	Multifunction	เครื่องฝาก-ถอนเงินสด)	อุปกรณ์รักษา

ความปลอดภัย	(กล้อง	CCTV	อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ	Burglar	

Alarm)

กระบวนการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ

ธรรมาภิบาล

	 กลุม่ธนชาตมนีโยบายและหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจนในการคดัเลอืก

คู่ค้า	โดยมุ่งส่งเสริมธุรกิจที่ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล	มีจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	 ค�านึงถึงสังคม

และสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้	 กลุ่มธนชาตมีกระบวนการตรวจสอบที่

ชัดเจน	 มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 และ

การจดัประชมุร่วมกนัเพือ่เปิดโอกาสให้คูค้่าได้ร่วมแสดงความคดิเหน็	

ตลอดจนการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 และส่งเสริม

ความรูเ้พือ่พฒันาคูค้่า	อนัเป็นการร่วมพฒันาเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่าง

มั่นคงยั่งยืน

กระบวนการจัดซื้อสินค้าและบริการ

	 1.	 การคัดเลือกคู่ค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์	

(Pre-qualification)

	 2.	 การประเมินคุณภาพและราคา		(Price	Performance)

	 3.	 การจัดกลุ่มคู่ค้าตามล�าดับความส�าคัญและความเสี่ยง

ที่มีผลต่อความยั่งยืนและความเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการจัดซื้อ	

(Vendor	Risk	Assessment)

 

กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า

	 การตรวจสอบติดตามคู่ค้า	 กลุ่มธนชาตได้จัดให้มีการเข้า

เยี่ยมคู่ค้ารายส�าคัญอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มธนชาต	 โดยบูรณาการประเด็นด้าน 

สิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาลไว้ในจรรยาบรรณคูค้่า	เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

	 ในด้านการประเมนิผลคูค้่า	กลุม่ธนชาตได้จดัท�าแบบประเมนิ

ความพึงพอใจในการใช้บริการของคู่ค้า	 และสร้างช่องทางในการ 

รับเรื่องร้องเรียน	และ/หรือ	ติชมจากคู่ค้า	ตลอดจนสุ่มตัวอย่างเลือก

คู่ค้าในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าเยี่ยมชม	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมิน

ผลการด�าเนินงานของคู่ค้า	นอกจากนี้	กลุ่มธนชาตได้ก�ากับดูแลและ

บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างที่ท�าหน้าที่ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	 เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�าเนินการแก้ไขปัญหา	

ตลอดจนให้ค�าแนะน�าคูค้่าในการปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการผลติ

สนิค้าและการให้บรกิารให้ดยีิง่ขึน้	ทัง้นี	้หากคูค้่าไม่สามารถด�าเนนิการ

ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 กลุ่มธนชาตจะมีบทลงโทษคู่ค้าตามความ

เหมาะสม	 เพื่อยกระดับคู่ค้าให้พัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	

และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม	ๆ	กันอย่างยั่งยืน
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การด�าเนินงานในปี 2562

	 ในปี	2562	กลุ่มธนชาตมีคู่ค้าจ�านวน	723	ราย	ประกอบด้วย 

คูค้่าในประเทศจ�านวน	705	ราย	และคูค้่าต่างประเทศจ�านวน	18	ราย 

โดย	210	ราย	เป็นคู่ค้ารายใหม่	ซึ่งกว่าร้อยละ	90	ของคู่ค้าทั้งหมด	

ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจตาม 

ข้อก�าหนดกฎหมายรวมถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ระบุไว้ ใน

จรรยาบรรณคู่ค้าและตอบรับจรรยาบรรณก่อนการเข้าร่วมเป็นคู่ค้า

ของกลุม่ธนชาต	โดยคูค้่าทกุรายจะต้องไม่ท�าการละเมดิสทิธมินษุยชน 

จากการจ้างงาน	 ไม่ใช้แรงงานเด็ก	 ไม่จ้างงานผิดกฎหมาย	 มีการ

บรหิารจดัการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	มนีโยบายด้านความปลอดภยั	

อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	มีจริยธรรมทางธุรกิจ	

ท�าการค้าด้วยความเป็นธรรม	ซึ่งหากพบว่ามีคู่ค้ารายใดมีการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	 จะแจ้งเตือนและก�าหนดระยะเวลาให้ปรับปรุงใน

ประเดน็ดงักล่าวหรอืยกเลกิสญัญา	และถอดรายชือ่ออกจากทะเบยีน

ผู้ขายอย่างถาวร	ทั้งนี้	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์และการด�าเนินงานของกลุ่มธนชาตในอนาคต

	 ส�าหรบัคูค้่ารายใหม่	กลุม่ธนชาตจะประเมนิคดัเลอืกคูค้่าจาก

ข้อก�าหนดทีร่ะบใุนจรรยาบรรณคูค้่าอย่างเคร่งครดั	โดยมกีารตดิตาม

และประเมนิผลการด�าเนนิงานของคูค้่าให้เป็นไปตามจรรยาบรรณคูค้่า	

นอกจากนี้	 ยังได้พัฒนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐานที่เพิ่มเงื่อนไข

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 

โดยจะด�าเนินการตรวจ	ติดตามและประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างโครงการ

 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 ก�าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นวัสดุที่ช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง	 ๆ	 ที่จัดซื้อจัดจ้างสรรหาจะต้องได้รับการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถาบันระดับประเทศ	 เช่น	

Underwriter	Laboratory	(UL)	พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน

การป้องกันการรบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถาบันระดับ

ประเทศ	 เช่น	 Federal	 Communication	 Commission	 (FCC)	 

ที่ส�าคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงานของ

สถาบันระดับประเทศ	 เช่น	 Energy	 Star	 5	 และต้องได้รับรอง

มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของสถาบันระดับ

ประเทศ	เช่น	Electronic	Product	Environmental	Assessment	

Tool	 (EPEAT)	 และการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ 

ต่อพ่วง	 การสรรหาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	 Multifunction	 และ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น	ๆ 	ที่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก

โครงการฉลากเขียว	(Thai	Green	Label	Scheme)

 โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาและอาคารส�านักงาน

	 ก�าหนดแนวทางการจดัหาวสัดใุนการก่อสร้างปรบัปรงุตกแต่ง

สาขา	และอาคารส�านักงาน	ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้เนื่องจาก

กลุม่ธนชาตตระหนกัถงึความส�าคญัของการเลอืกใช้วสัดทุีไ่ด้มาตรฐาน	

ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	เช่น	การเลือกใช ้

สีส�าหรับทาที่เป็นประเภทลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหย	 (Volatile	

Organic	 Compounds:	 VOCs)	 ให้เหลือน้อยที่สุดและปราศจาก

สาร	APEO	และสารอันตรายอื่น	ๆ	เช่น	ฟอร์มัลดีไฮด์	ปรอท	ตะกั่ว	

แคดเมียม	โครเมียม	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ได้มีการเลือกใช้วัสดุกันซึมหลังคาดาดฟ้าที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ชนิด	 Polyurea	 	 ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้หลังคา

มีระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ	ทนต่อสารเคมี	ความชื้น	ช่วยสะท้อน

ความร้อนและป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต	 ช่วยลดอุณหภูมิภายใน

อาคารระหว่างวัน	ท�าให้ประหยัดพลังงาน	และมีอายุการใช้งานนาน

ถงึ	10	ปี	ซึง่นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุแล้วยงัช่วย

ประหยัดพลังงานและลดการสร้างขยะอีกด้วย

 โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน

	 ก�าหนดแนวทางการจัดซื้อที่เน้นวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	จากผู้ผลิตที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์	กระบวนการผลิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้วัสดุที่สามารถน�ามารีไซเคิลได้	

นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับขั้นตอนการออกแบบ	 เช่น	 พื้นด้าน

บนของโต๊ะ	 ที่เท้าแขน	 และขาโต๊ะ	 ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน	 

ซึง่สะดวกในการใช้งานกรณทีีม่กีารปรบัปรงุพืน้ทีห่รอืโยกย้ายต�าแหน่ง

เฟอร์นิเจอร์	

 สัมมนาคู่ค้า “ธนชาตร่วมรณรงค์ ต้านการคอร์รัปชั่น 2562”

	 จัดสัมมนาคู ่ค้าในหัวข้อ	 “ธนชาตร่วมรณรงค์	 ต้านการ

คอร์รัปชั่น	 2562”	 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการด�าเนินงานด้านการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และส่งเสริมคู่ค้าให้ความส�าคัญ

กบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื	ไม่สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ

สังคม	 ตลอดจนด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	

เพื่อให้คู่ค้า	 เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างได้อย่างถูกต้องและโปร่งใสช่วยลดปัญหาการท�างานที่ไม่เป็น

ไปตามกระบวนการมาตรฐาน	 ตลอดจนเป็นการบริหารความสัมพันธ์

อันดีกับคู่ค้าในระยะยาว		



143

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ตารางการใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงาน ทั้ง 3 อาคาร ในปี 2559-2561 (ค่าการใช้พลังงาน กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh))

อาคาร การใช้ไฟฟ้า ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

สวนมะลิ

การใช้พลังงาน	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 3,716,000.00 3,723,000.00 3,860,000.00

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	(ตัน/ปี) 2,163.09 2,167.16 2,246.91

เพชรบุรี

การใช้พลังงาน	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 3,057,000.00 2,896,000.00 3,027,000.00

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	(ตัน/ปี) 1,714.98 1,624.66 1,762.02

วงศ์สว่าง

การใช้พลังงาน	(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 1,361,000.00 1,378,000.00 1,466,000.00

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	(ตัน/ปี) 792.23 773.05 853.36

2. มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

 

1) การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

	 กลุ่มธนชาตให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง	 ที่ผ่านมาได้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน	 และ

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการลดการใช้พลังงาน	 ให้ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน	 จึงท�าให้

กลุ่มธนชาตสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รณรงค์ผ่านกิจกรรมให้พนักงานตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและ

มีประสิทธิภาพสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 การบริหารจัดการ

ด้านอาคารและสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 เลือกใช้อุปกรณ์ในอาคารที่สามารถลดปริมาณการเกิดมลพิษทางอากาศและลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

	 กลุ่มธนชาตยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน	 ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน	 ทั้งในอาคารส�านักงานใหญ่	

ส�านักงานในภูมิภาค	 และสาขา	 เช่น	 การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัด	 LED	 ในอาคารส�านักงาน	 เพื่อยืดอายุจ�านวนชั่วโมง 

การใช้งานและลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร	การเลือกใช้นวัตกรรมสีเพื่อสุขภาพที่เน้นความปลอดภัย	รวมทั้งได้ท�าการปรับปรุง

ระบบปรับอากาศใหม่โดยน�าระบบ	 Magnetic	 Chiller	 มาปรับใช้ที่อาคารสวนมะลิ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบปรับอากาศและ 

ลดปริมาณการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน	 อีกทั้งมีการควบคุมและติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึง 

การปรับปรุงระบบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เพื่อบรรเทาการใช้พลังงานไฟฟ้า	ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกันทุกปี

	 กลุ่มธนชาตมีอาคารที่เข้าข่ายอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเป็นอาคารควบคุมจ�านวน	3	อาคาร	ได้แก่	1)	อาคารสวนมะลิ		

2)	อาคารเพชรบุรี		3)	อาคารวงศ์สว่าง	และยังคงด�าเนินการในอาคารอื่น	ๆ	ของกลุ่มธนชาต	ที่ไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมควบคู่กันไป
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รายงานประจ�าปี 2562

ฝึกอบรมปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

การปลูกจิตส�านึกรักษ์พลังงาน	 เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

ที่ให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการ 

ใช้พลังงาน	ขั้นตอน	วิธีการในการสร้างจิตส�านึกอย่างเป็นระบบและ

ง่ายในการน�าไปใช้	กรณตีวัอย่างกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 

รวมทั้งการระดมสมองในการจัดท�าแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์	 เพื่อ

สร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นแก่องค์กร	 และให้พนักงานทุกคนเกิดความ

ตระหนักถึงผลกระทบด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งต่อองค์กร	 ประเทศชาติ	 และ

ต่อสภาวะแวดล้อมของโลก	 กลุ ่มธนชาตจึงได้จัดให้มีการอบรม 

คณะท�างานด้านการจดัการพลงังาน	ทมีมดงาน	ภายใต้โครงการพลงัมด 

ลดโลกร้อน	 ในหัวข้อ	 “ใช้อย่างไรให้ช่วยประหยัดพลังงาน”	 โดยมี 

คณุพงศ์พฒัน์	มัง่คัง่	รองกรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	อนิโนเวชัน่	เทคโนโลยี	

จ�ากัด	 วิทยากรผู้มากประสบการณ์มาให้ความรู้	 ทั้งวิธีการประหยัด

พลังงานในชีวิตประจ�าวันที่ท�าได้จริง	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล 

ต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่	 ๆ 

ในอนาคต	 เช่น	 ระบบ	 5G	 ซึ่งจะไม่จ�ากัดแค่ในสมาร์ทโฟนเท่านั้น

แต่ยังรวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้	 และระบบสาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	

ซึ่งสามารถน�ามาใช้จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังได้ส่งตัวแทนจากคณะท�างานจัดการพลังงาน

เข้าร่วมอบรมสัมมนาภายนอก	 ได้แก่	 หลักสูตร	 “การตรวจประเมิน

สมรรถนะเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก	 ภายในระบบการจัดการพลังงาน”	

ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวง

พลังงาน	 ณ	 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	 เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพบคุลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการท�างานของระบบ

เครื่องจักรอุปกรณ์หลัก

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง

โดยการจดักจิกรรมภายใต้โครงการทีช่ือ่ว่า	“ธนชาต…พลงัมด 

ลดโลกร้อน”	 ให้ชาวธนชาตได้ร่วมสนุกและรักษ์โลกไปพร้อมกัน	 

ภายใต้	 Concept:	 Anti-plastic	 ลดงดใช้พลาสติก	 ลงมือท�าเพื่อ

สังคมก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	 ซึ่งจัดแสดงนวัตกรรมลดโลกร้อนด้วย

วัสดุจากธรรมชาติ	เช่น	ภาชนะจากกาบหมากที่น�าวัสดุจากธรรมชาต ิ

มาใช้ให้เกดิประโยชน์และใช้งานได้จรงิ	และยงัมซีุม้อาหารเพือ่สขุภาพ	 

โดยมีการรณรงค์ให้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ทั้งนี้	 ผู้บริหารและพนักงาน	 รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ ให้

ความสนใจร่วมกันสร้างความตระหนักในการลดใช้พลาสติกผ่าน

กิจกรรม	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสอยดาวพาโชค	ที่นอกจากจะได้ลุ้นรับ

ของรางวลัแล้ว	ยงัน�ารายได้จากการจดักจิกรรมไปจดัซือ้ถงุผ้ามอบให้ 

โรงพยาบาลเพื่อใช้ส�าหรับการจ่ายยาให้กับประชาชนทั่วไป	 ซึ่งจาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 ได้บริจาคถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลจ�านวน	

1,900	ใบ	โดยมอบให้กบัโรงพยาบาลจ�านวน	3	แห่ง	คือ	โรงพยาบาล

เดิมบางนางบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	โรงพยาบาลคลองหลวง	จังหวัด

ปทุมธานี	และโรงพยาบาลสระบุรี	จังหวัดสระบุรี	

24

26
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25

28

30

27

29

31

23	-	25	อบรมคณะท�างานด้วยการจัดการพลังงาน	ในหัวข้อ	

	 “ใช้อย่างไรให้ช่วยประหยัดพลังงาน”

26	-	31	การจดักจิกรรมภายใต้โครงการ	“ธนชาต...พลงัมด	ลดโลกร้อน”

	 ภายใต้	Concept:	Anti-plastic	ลดงดใช้พลาสตกิ	ลงมอืท�า	

	 เพือ่สงัคมก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื
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2) การมีส่วนร่วมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ

โครงการ “ธนชาต...พลังมด ลดโลกร้อน”

กลุ ่มธนชาตได้ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานเพื่อลด 

ผลกระทบที่เกิดกับสภาพแวดล้อม	 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนา 

อย่างก้าวกระโดด	รวมทัง้สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ท�าให้องค์กรต่าง	 ๆ	 หันมามองเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน	 และ 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร	 โดยให้ทุกหน่วยงาน

ภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทัง้องค์กรและตวับคุลากรเอง	โดยกลุม่ธนชาตจดัให้มกีารศกึษาดงูาน 

ในองค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็ด้านการอนรุกัษ์พลงังานอย่างต่อเนือ่ง 

ทกุปี	เพือ่น�าสิง่ทีไ่ด้จากการเข้าศกึษาดงูานมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม 

กับการใช้งานอาคารของกลุ่มธนชาต	 ทั้งนี้	 ได้ศึกษาดูงานอาคาร

ตัวอย่างด้านการจัดการพลังงานนอกสถานที่	 เมื่อวันศุกร์ที่	 18	 

ตุลาคม	 2562	 โดยประธานคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน	 

ได้พาสมาชิกทีมมดงานและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน	

อาคารสวนมะลิ	อาคารเพชรบุรี	เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่	ณ	ศูนย์ 

การเรียนรู้พลังงานทดแทน	 (บางจาก)	 โดยศูนย์การเรียนรู้พลังงาน

ทดแทนแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในเรื่องฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี 

ขนาดใหญ่ในเอเชีย	และได้สัมผัสกับประสบการณ์	 “เรียน	 รู้	 ดูชม” 

ความรูเ้กีย่วกบัพลงังานทดแทนทีส่ะอาดและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน

ด้านพลังงานทดแทนและปลูกจิตส�านึกในการร่วมกันใช้พลังงาน

สะอาด	 เพื่อโลกที่น่าอยู่และลดภาวะโลกร้อน	 ซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้	

คณะท�างานและทีมมดงานได้รับความรู้	 รวมถึงแนวคิดการประหยัด

พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	เพื่อที่จะน�าความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการอนุรักษ์

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

การบริหารจัดการน�้าและของเสีย

กลุ่มธนชาตยังด�าเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการน�้า 

อย่างต่อเนื่อง	 โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้น�้าอย่าง 

เหมาะสม	 ตลอดจนสร้างความตระหนักให้พนักงานใช้น�้าอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการประหยัดน�้าเข้ามาช่วย	 ก�าหนดให้มีการติดตั้ง 

ถังดักไขมันและดูแลท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ	 ตรวจสอบ

ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะในอาคาร	 รวมถึงการบริหารจัดการน�า้ที่ผ่าน

ระบบการบ�าบัด	 การน�าน�้าทิ้งที่ผ่านระบบการบ�าบัดน�้าเสียกลับมา

ใช้ ใหม่	 ส�าหรับการปล่อยน�้าเสียออกนอกอาคาร	 กลุ่มธนชาตมีการ

ควบคุมและจัดการน�้าเสียก่อนปล่อยออกสู่ล�าคลองสาธารณะ	 เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ	 โดยค่าระดับน�้าเสีย

ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงที่ก�าหนด	และเพื่อให้มั่นใจ

32	-	34		ศกึษาดงูานอาคารตวัอย่างด้านการจดัการพลงังานนอกสถานที	่	

	 ณ	ศนูย์การเรยีนรูพ้ลงังานทดแทน	(บางจาก)

32

33

34
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ว่าน�้าที่ปล่อยออกไปเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดในกฎหมาย	 จึงได้ 

ให้หน่วยงานภายนอกได้ที่รับการยอมรับท�าการตรวจวัดค่าระดับ 

น�้าเสียเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุม

มลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

รวมทั้งยังท�าการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานคัดแยก

ขยะแต่ละประเภทอย่างถกูต้องภายในอาคารส�านกังานอย่างต่อเนือ่ง	

เช่น	การจดัเกบ็ขยะ	การคดัแยกขยะพลาสตกิ	เพือ่น�าไปสูก่ระบวนการ

แปรรูปมาใช้ ใหม่	 (Recycle)	 เพื่อลดปริมาณขยะ	และใช้ทรัพยากร 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การด�าเนินการเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ ่มธนชาตให้ความส�าคัญกับมาตรการควบคุมการใช้

พลังงานตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	โดยผู้บรหิารและพนักงาน

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน 

อย่างคุ ้มค ่าและปรับปรุงพัฒนาระบบเดิมให ้มีประสิทธิภาพ	 

ซึง่มาตรการทีด่�าเนนิการในแต่ละอาคารของกลุม่ธนชาตจะต้องค�านงึ

ถงึการประหยดัพลงังานเป็นสิง่ส�าคญั	ผลการด�าเนนิการต้องไม่กระทบ

กับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานในอาคาร	 รวมถึงส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม	เช่น

•	 การควบคุมการเปิด-ปิด	 ปั ๊มน�้าดี	 เป็นการบริหาร 

จัดการการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา	 โดยหลีกเลี่ยงการเปิดใช้พลังงาน

ไฟฟ้าในช่วงทีม่คีวามต้องการใช้ไฟฟ้ามาก	(On	Peak)	และมาใช้งาน 

ในช่วงทีม่คีวามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย	(Off	Peak)	ระหว่างเวลา	22.00	

นาฬิกา	ถึง	09.00	นาฬิกา

•	 การเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอดประหยัด

พลังงาน	LED	ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีการปรับปรุง	ท�าให้

เกิดการประหยัดพลังงาน	 เพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอด 

ฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม

•	 การปรับอุณหภูมิของชิลเลอร์	 (Set	 Point	 Chiller) 

ตามฤดูกาล	เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย

•	 ตดิตัง้ระบบ	AHU	ใหม่	เพือ่ทดแทนของเดมิทีม่สีภาพเก่า 

•	 การปรบัปรงุระบบท่อส่งลมเยน็	เพือ่ให้ระบบหมนุเวยีน

ของการท�าความเย็นท�างานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

•	 ปรบัปรงุระบบปรบัอากาศ	ใหม่	โดยน�าระบบ	Magnetic	

Chiller	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของระบบปรับอากาศ	และ 

ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	

•	 ใช้พลงังานทางเลอืกจากพลงังานแสงอาทติย์	ในบางจดุ 

ของอาคารส�านักงานเพื่อบรรเทาการใช้พลังงานไฟฟ้า

•	 ลดการใช้เครือ่งปรบัอากาศชนดิ	Split	Type	เพือ่ท�าให้

เกิดการประหยัดพลังงาน

•	 ติดตั้งม่านกันแดด	 ฟิล์มกรองแสง	 เพื่อกันแสงและ

ความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร	 ท�าให้ระบบเครื่องปรับอากาศ

ท�าความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้ประหยัดพลังงาน

การดูแลคุณภาพด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ภายในอาคาร

กลุ่มธนชาตได้ด�าเนินการติดตามเฝ้าระวัง	ประเมิน	ควบคุม

อนัตราย	และจดัให้มกีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานทัง้พืน้ที่

ภายในอาคารและบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร	 เพื่อ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

สม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง

•	 การตรวจวดัแสงสว่างภายในอาคาร	เพือ่สภาพแวดล้อม 

ในการท�างานที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับมาตรฐาน	 และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

ภายในอาคาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร	 เพื่อ

สภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสม	 สอดคล้องกับมาตรฐาน	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย	 

และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

•	 การตรวจวัดคุณภาพน�้าดื่มภายในอาคาร	 เพื่อให้

สอดคล้องกบัมาตรฐาน	และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึความปลอดภยั 

ด้านอาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร	 พร้อมทั้งติดตาม 

เฝ้าระวงัประเมนิ	ควบคมุอนัตราย	ก�าหนดแนวทางในการป้องกนัปัญหา

สิง่ทีเ่จอืปนมาในน�า้	และเพิม่ความเชือ่มัน่ให้กบัพนกังานในอาคารต่าง	ๆ  

รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารว่าน�้าดื่มในแต่ละอาคาร 

มีความสะอาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

•	 การจัดอบรมหลักสูตร	“การป้องกันและระงับอัคคีภัย

เบื้องต้นส�าหรับพนักงาน”	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ทักษะ

เพือ่ป้องกนัการเกดิเพลงิไหม้ในภาวะเบือ้งต้น	โดยมกีารฝึกทัง้ในภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใิห้มคีวามคุน้เคยกบัการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ต่าง	ๆ	ในการดับเพลิง

•	 การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให ้เหมาะสม  

ตามสภาพอากาศเพื่อท�าให้เกิดการประหยัดพลังงาน
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•	 การออกแบบพื้นที่อาคารส�านักงานให้มีมุมพักผ่อน 

เพื่อให้พนักงานได้ ใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลาย	

การปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

นอกเหนือจากการส่งเสริมให้พนักงานใช้กระดาษให้เกิด

ประโยชน์แล้ว	 ยังปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดปริมาณการใช้

กระดาษ	และยงัมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมทางอ้อมอกีด้วย	

โดยมีการด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ	ดังนี้

•	 การน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการด�าเนินงานและ

ระบบการประชุม	เพื่อเป็นการลดใช้กระดาษ

•	 การบริ การข ้ อมูลหรื อส ่ งรายการให ้ลู กค ้ าทาง

อิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งด้วยกระดาษ

•	 การรณรงค์และส่งเสรมิให้พนกังานเหน็ความส�าคญัของ

การลดการใช้กระดาษ	 เพื่อให้เกิดการปรับพฤติกรรมการใช้กระดาษ 

ให้น้อยที่สุด	 และส่งเสริมให้น�ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้าภายใน 

หน่วยงาน	เพือ่ลดปรมิาณขยะ	และใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

3) ก า ร ป ล่ อ ย สิ น เ ชื่ อ อ ย่ า ง มี ค ว า ม รั บผิ ด ช อ บ  

(Responsible Lending) 

สบืเนือ่งจากการลงนามร่วมกนัในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่อ

อย่างรับผิดชอบ	(Sustainable	Banking	Guideline	-	Responsible 

Lending)	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2562	นั้น	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 

แนวทางให้ธนาคารพาณิชย์	 ด�าเนินกิจการภายใต้หลักการการ

ธนาคารเพื่อความยั่งยืน	(Sustainable	Banking)	โดยน�าปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	(Environment,	Social,	and	

Governance:	ESG)	ทีส่่งผลต่อเนือ่งกบัเศรษฐกจิในภาพรวม	มาร่วม 

พิจารณาในการด�าเนินนโยบายและกลยุทธ์ส�าหรับการให้สินเชื่อ 

อย่างมีความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 ตลอดจน 

มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการ 

ให้สนิเชือ่ของธนาคาร	เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นภาคการเงนิและประเทศ

ไปสู่ความยั่งยืนระยะยาว

ธนาคารธนชาตในฐานะที่เป็นแหล่งเงินทุนมีหน้าที่ส�าคัญ

ในฐานะที่เป ็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ	 

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นผู้ ให้บรกิารด้านการเงนิอย่างครบวงจรทีส่�าคญัของ

ภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมทีก่่อให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิ	

ธนาคารธนชาตไม่เพียงแต่มีการพิจารณาความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เพียงอย่างเดียวแต่ยังตระหนักและให้ความส�าคัญต่อปัญหาและ 

ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของ

ลูกค้าที่ธนาคารธนชาตได้สนับสนุนสินเชื่อ	 โดยธนาคารธนชาตได้

ก�าหนดนโยบายในการให้สนิเชือ่ทีช่่วยส่งเสรมิธรุกจิ	อตุสาหกรรมและ 

ภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ	 สินเชื่อที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี	

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้	 ธนาคารธนชาตจะไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บุคคล		

ธรุกจิ	อตุสาหกรรมทีก่ระท�าหรอืเข้าข่ายกระท�าผดิกฎหมาย	ผดิศลีธรรม 

ท�าลายความมัน่คงของชาต	ิการค้าอาวธุ	รวมถงึสนิเชือ่ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

เพือ่เป็นการร่วมพฒันาและสร้างความสมดลุระหว่างเศรษฐกจิ	สงัคม

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 และเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจ 

เกิดขึ้นจากการสนับสนุนสินเชื่อ	 โดยตัวอย่างธุรกิจที่ธนาคารธนชาต

ไม่ให้การสนับสนุน	ดังนี้

1. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และสังคม ได้แก่ 

	 •	 ธุรกิจคาสิโนและการพนัน	 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ผิด

กฎหมาย	ขดัต่อศลีธรรมอนัด	ีและกระทบต่อความสงบเรยีบร้อยในสงัคม

	 •	 ธรุกจิทีม่กีารใช้แรงงานผดิกฎหมาย	แรงงานต่างด้าว

ผดิกฎหมาย	รวมถงึการใช้แรงงานเดก็ทีไ่ม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

	 •	 ธุรกิจค้าอาวุธ	 และ/หรือ	 อุปกรณ์ของอาวุธที่อาจ 

น�าไปใช้ ในการรบหรือสงคราม

2. ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ 

	 •	 ธุรกิจค้าขายสัตว์ป่า	และ/หรือ	ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ

สัตว์ป่า

	 •	 ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์ผลิตจากไม้ที่ตัดอย่างผิดกฎหมาย	

เช่น	บุกรุกตัดไม้จากพื้นที่เขตป่าสงวน

อย่างไรก็ดี	 ธนาคารธนชาตได้ ให้การสนับสนุนสินเชื่อด้วย

ความรับผิดชอบเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม

ลูกค้าขนาดเล็กที่มีหลักการด�าเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลให้มีเงินทุน 

น�าไปขยายกิจการ	 โครงการ	SME	บัญชีเดียว	 เป็นการเสนอวงเงิน 

สินเชื่อสูงสุด	 20	 ล้านบาท	 เจาะกลุ่มลูกค้านิติบุคคลที่ท�าบัญชีตาม 

หลักบัญชีเล่มเดียว	ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษร้อยละ	5	 ในช่วง	 

2	 ปีแรก	 ปีที่	 3	 ถึงปีสุดท้ายรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษตามที่ธนาคาร

ธนชาตก�าหนด	ระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสุดนาน	10	ปี	เพื่อสนับสนุน	

SMEs	 ที่จัดท�าบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะทางการเงิน 

อย่างโปร่งใส	ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากต้นทนุการกูย้มืทีถ่กูลง	ในวงเงนิ

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของกิจการ	

นอกจากนี้	ธนาคารธนชาตยังได้มีการติดตาม	ทบทวน	และ

สอบทานทั้งด้านคุณภาพและความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นประจ�าทุกปี	

เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารธนชาตได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งร่วมส่งเสริมแนวคิดด้านการ

ธนาคารเพื่อความยั่งยืนด้วยการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
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3. มิติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

1) การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)

การส่งเสริมคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ 

ผู้บริโภคอย่างชัดเจน

ในปี	2562	กลุ่มธนชาตได้มีการด�าเนินการเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ	ดังนี้

1)		ก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่ธนชาตปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและคูม่อื

จรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทฯ

2)	 ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับสมาคมธนาคารไทยและโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	(Thailand’s	Private	Sector	Collective 

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

ให้สาธารณชนรบัทราบ	เรือ่ง	การงดให้-งดรบัของขวญั	(No	Gift	Policy)	เพือ่ไม่ 

ก่อให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจและไม่ให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3)	 จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และคู่มือจรรยาบรรณ 

ให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ	

4)	 จัดให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับทุกคนของกลุ่มธนชาต	 ลงนามยอมรับ

ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคู่มือจรรยาบรรณ	และลงนาม 

ไม่กระท�าการใดที่เป ็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	ต่อกลุ่มธนชาตเป็นประจ�าทุกปี

5)	 จดัท�าแบบประเมนิพนกังานทกุระดบัทกุคนของทัง้กลุม่ธนชาต	เพือ่พฒันา	ทดสอบ	

และวดัระดบัความรู	้ความเข้าใจในการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นประจ�าทุกปี

6)	 พัฒนาเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น	(CG	&	Anti-

Corruption)	ในระบบการเรยีนรูผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	(E-learning)	อย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้เป็นปัจจุบัน	ทันสมัย	 เข้าใจง่าย	และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตเพื่อให้

บุคลากรในองค์กรสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง

7)	 จัดท�าอินโฟกราฟิก	 (Infographics)	 เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่น	 (CG	 &	 Anti-Corruption)	 เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ 

รับทราบโดยมีเนื้อหาครบถ้วน	รูปแบบน่าสนใจ	รวมถึงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

8)	 จดัหลกัสตูรการบรรยายให้กบับรษิทัคูค้่า	บรษิทัตวัแทนทางธรุกจิ	เพือ่ให้รบัทราบ

และสนบัสนนุ	“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละคูม่อืจรรยาบรรณ”	ของกลุม่

ธนชาต	

9)	 จดักจิกรรม	“Format	จติ	Delete	อารมณ์”	ในโครงการพฒันาธรรมาภบิาล	(CG	&	

Anti-Corruption)	เพือ่การพฒันาและสร้างจติส�านกึคณุธรรมจรยิธรรม	ใช้แนวทาง

การพัฒนาของจิตตปัญญาศึกษาให้แก่บุคลากรทุกระดับ	 เพื่อให้ตระหนักและ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ภายใต้กรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสังคม

มีหลักการในการคัดเลือกคู่ค้าในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างชัดเจนว่า	 จะไม่ 

ส่งเสริมคู่ค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น	 ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการ 

ใช้แรงงานเด็ก	หรือให้การส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย

มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดสินค้าและผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งจัดท�าคู่มือที่เกี่ยวข้อง

ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไปอย่างชัดเจน

ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ประเด็นมุ่งเน้น แนวปฏิบัติ

•	 ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี	มีคุณภาพ

•	 ก�าหนดให้พนักงานเคร่งครดัในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าข้อมูลใด	ๆ 	

ของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น	

•	 ไม่น�าข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	 

เว้นแต่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	

•	 จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน 

เกี่ยวกับบริการ	และด�าเนินการแก้ไข	รวมทั้งแจ้งผลให้ลูกค้าทราบอย่างรวดเร็ว	 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เจ้าหน้าที่	 Contact	 Center	 1770	 และเฟซบุ๊ก	 

(www.facebook.com/thanachartbank)	

 

บริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่าง	 ๆ	 ที่มีต่อเจ้าหนี้ 

อย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้าประกัน	 การบริหารเงินทุน	และกรณี 

ที่เกิดการผิดนัดช�าระหนี้	 ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน	 การช�าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ย	 เงื่อนไขการค�้าประกันและเรื่องอื่นใดที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้	 โดยบริษัทฯ	 

จะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน	 ด้วยความ 

ถูกต้อง	โปร่งใส	อย่างสม�่าเสมอ

 

ส�าหรับการบริหารเงินทุน	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับความมั่นคง	 แข็งแกร่ง	 และ

บริหารสภาพคล่องอย่างพอเพียงในการช�าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามก�าหนดเวลา

 

ด้านนโยบาย

 

กลุ่มธนชาตก�าหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 

เพื่อควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	

โปรแกรมส�าเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์	และการติดตั้งโปรแกรม

 

ด้านกระบวนการ

 

•	 มีกระบวนการในการจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินและสอบทานเพื่อปรับปรุง 

ทะเบียนอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าส�ารวจซอฟต์แวร์บน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน	

•	 มีกระบวนการลงทะเบียนการสั่งซื้อเมื่อมีการร้องขอจากผู้ ใช้งาน	

ด้านเทคโนโลยี

 

•	 ผู้ ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์	 ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เอง	 โดยเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ท�าการระงับสิทธิ์ของผู้ ใช้งาน	 หากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ 

จะต้องผ่านการอนุมัติจากฝ่ายงาน	 และต้องท�าการร้องขอมายังหน่วยงานระบบ 

สารสนเทศและเทคโนโลยี	เพื่อด�าเนินการต่อไป	

•	 มีระบบ	 Desktop	 Management	 ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้ง 

ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์	และเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�าเป็นรายงานทุกเดือน

 

ด้านผู้ใช้งาน

 

จดัอบรมและมกีารทดสอบ	IT	Security	Awareness	ของพนกังานอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้ 

เพื่อให้รับทราบนโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

การคุ้มครองสิทธิของลูกค้า	

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

ความรับผิดชอบต่อการป้องกันการละเมิด

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
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2) การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น 

กลุ่มธนชาตตระหนักดีว่า	 การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมทั้ง 

สร้างความไม่เป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	จึงได้ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนภายใต้โครงการ	CAC	ด้วยการเข้าร่วมลงนามแสดง

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดงักล่าว	และในปี	2557	กลุม่ธนชาต 

ได้ด�าเนินการก�าหนด	 “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”	 มาตรการ	 

ขัน้ตอน	และกระบวนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ให้พนกังานทกุคน 

ในกลุ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติ	ได้แก่

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่ธนชาต	ได้อนมุตัิ 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดความหมายของค�าว่า	

“คอร์รปัชัน่และรปูแบบการคอร์รปัชัน่”	ไว้อย่างชดัเจน	มสีาระส�าคญัว่า 

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องไม่เรียกร้อง	 ด�าเนินการ	

หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	 ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม	 

เพือ่ประโยชน์ต่อองค์กร	ตนเอง	ครอบครวั	เพือ่น	และคนรูจ้กั	ด้วยการ 

เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่	และ

ให้ผูบ้รหิารของกลุม่ธนชาตมหีน้าทีด่แูลและให้การสนบัสนนุการปฏบิตัิ	

รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของมาตรการต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของกฎหมาย

2.	 ก�าหนดให้การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของ

ค่านิยมหลักองค์กร	(Core	Values)	หรือ	C3SIP	(ซีสามสิบ)	เพื่อให้ 

พนักงานทุกคนในกลุ่มธนชาตน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ	 โดยมีสาระ

ส�าคัญ	ดังนี้

 - Customer	Focus	

	 	 :	ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 - Collaboration	

	 	 :	มีการท�างานเป็นทีม

 - Commitment	

	 	 :	ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

 - Spirit

	 	 :	ทุ่มเทในการท�างาน

 - Integrity	

	 	 :	ยึดมั่นในความซื่อสัตย ์สุจริต	 และต ่อต ้าน 

	 	 	 	 	 การคอร์รัปชั่น

 - Professional	

	 	 :	มคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที่

3.	 การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

ในกลุ่มธนชาต	 ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยง	 และการ

ควบคุมด้วยตนเอง	(Risk	and	Control	Self-Assessment:	RCSA)	

ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	

ได้แก่	 การระบุความเสี่ยง	 ประเมินระดับความเสี่ยง	 ก�าหนดระบบ

การควบคุมภายในเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง	 เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น	รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนความเสี่ยง 

ด้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุก	 3	 ปี	 โดยติดตาม

ความคบืหน้าของแผนปฏบิตักิารและด�าเนนิการตามมาตรการควบคมุ

ความเสี่ยง	 หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่าง	 ๆ	 

ทีส่่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏบิตังิานอย่างมนียัส�าคญั	โดยรายงาน

ผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการของ

บริษัททราบ

4.	 ก�าหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	เพื่อให้พนักงาน

ของกลุ ่มธนชาตยึดถือปฏิบัติภายใต้หลักการควบคุมภายในที่

สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายต่อต้านการ

คอร์รปัชัน่	โดยมกีารทบทวนแนวปฏบิตัใิห้มคีวามเหมาะสมสอดคล้อง

กับความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี	 พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษส�าหรับ

พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

5.	 กลุม่ธนชาตให้ความส�าคญักบัรปูแบบของการคอร์รปัชัน่ 

ทุกรูปแบบ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง	 “การให้	 รับ	 ของขวัญ	ของ

ก�านัล	 การเลี้ยงรับรอง	 หรือผลประโยชน์อื่น”	 ถือเป็นเรื่องที่กลุ่ม

ธนชาตให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะอาจน�าไปสู่การคอร์รัปชั่น

ได้ โดยง่าย	 จึงได้ก�าหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณ	 ระเบียบปฏิบัติที่

ครอบคลุมขั้นตอน	 การปฏิบัติและการควบคุม	 รวมถึงการรายงาน

ต่อผู้บังคับบัญชาให้รับทราบเกี่ยวกับการให้	รับ	ของขวัญ	ของก�านัล	

การเลี้ยงรับรอง	 หรือผลประโยชน์อื่น	 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	รวมทัง้การกระท�าทีเ่ป็นการสนบัสนนุ	

ช่วยเหลือ	หรือให้ความร่วมมือกับการคอร์รัปชั่น	ซึ่งถือเป็นความผิด

และจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ

6.	 เพือ่ให้การต่อต้านการคอร์รปัชัน่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

กลุ ่มธนชาตได้ก�าหนดให้แต่ละบริษัทมีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติ	 

ข้อแนะน�าเกีย่วกบัการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ 

คอร์รปัชัน่เป็นการเฉพาะ	และก�าหนดให้มีช่องทางทีป่ลอดภยัส�าหรบั

บุคคลภายนอกและพนักงานภายในกลุ่มธนชาต	 ที่พบเห็นเหตุสงสัย

ที่เข้าข่ายการกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น	 สามารถแจ้งเบาะแสหรือ 

ข้อร้องเรยีน	ซึง่ข้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูส่งให้แก่ผูบ้รหิารสงูสดุ

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งจะมีการรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัท	ตามล�าดับ	นอกจากนี้	กลุ่มธนชาตยังมีนโยบาย

ให้ความเป็นธรรมและให้ความคุม้ครองต่อพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสหรอื

ปฏเิสธการคอร์รปัชัน่	แม้การกระท�านัน้จะท�าให้องค์กรสญูเสยีโอกาส

ทางธรุกจิ	รวมทัง้สนบัสนนุและชมเชยพนกังานทีแ่จ้งเบาะแสดงักล่าว

7.	 ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนลงนามยอมรับ

ปฏบิตัติามนโยบาย	มาตรการ	และระเบยีบปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ของกลุม่ธนชาต 

เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 คู่มือจรรยาบรรณ	 การต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 การแจ้งเบาะแสการทุจริตและการคอร์รัปชั่น	 การให ้

รับ	 ของขวัญ	 ของก�านัล	 การเลี้ยงรับรอง	 หรือผลประโยชน์อื่น	
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า	 รวมทั้งระเบียบอื่น	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

8.	 กระตุ ้นและส่งเสริมการตระหนักรู ้	 ให้ผู ้บริหารและ

พนกังาน	รวมถงึลกูจ้างทีบ่รษิทัฯ	และบรษิทัในกลุม่ธนชาตว่าจ้างให้มา

ปฏบิตังิาน	(Outsource)	ได้รบัทราบและพฒันาให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 มาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น	 การแจ้งเบาะแส	 ประกาศระเบียบของกลุ่มธนชาต	 

โดยผ่านหลายช่องทาง	เช่น	การฝึกอบรมให้กบัพนกังานใหม่ซึง่ก�าหนด

ให้เป็นหวัข้อหนึง่ในหลกัสตูรปฐมนเิทศ	การจดัท�าแบบประเมนิตนเอง

ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 โดยผ่านระบบ	 E-learning	 เป็น

ประจ�าทกุปี	รวมทัง้ใช้รปูแบบน�าเสนอทีเ่ข้าถงึง่าย	ได้แก่	VTR	หนงัสัน้ 

โดยการประสานงานกบัส�านกังาน	ป.ป.ช.	องค์กรต่อต้านการคอร์รปัชัน่	

และศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม	 สถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์	ในเรือ่งสือ่ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการต่อต้าน

การทุจริตทุกรูปแบบ	เป็นต้น	

9.	 กลุ่มธนชาตได้เผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบและขอความร่วม

มือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 โดยการงดเว้น

การให้ของขวญัแก่ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของกลุม่ธนชาต	ไม่ว่าจะเป็น 

ช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด	 ส�าหรับลูกค้าได้ขอความร่วมมือผ่าน 

สื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	 ใบแจ้งยอดหนี้	 ใบเสร็จรับเงิน	 ใบช�าระเงิน	 

ใบก�ากับภาษี	เป็นต้น	และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

10.	เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่

สอบทานให้บริษัทในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ 

และสอบทานการปฏิบัติงานให ้ เป ็นไปตามนโยบายต ่อต ้าน 

การคอร์รัปชั่น	โดยหน่วยงานตรวจสอบจะท�าการตรวจสอบตามแผน 

การตรวจสอบประจ�าปีทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญและข้อเสนอแนะต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ		

 

ทั้งนี้	 เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์ของกลุ่ม 

ธนชาตในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	กลุม่ธนชาตจงึได้เผยแพร่นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของแต่ละบริษัทในกลุ่มธนชาต	 โดยในส่วนของบริษัทฯ	 เผยแพร่ 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

ในปี	 2562	 กลุ่มธนชาตร่วมแสดงเจตนารมณ์กับสมาคม

ธนาคารไทยและโครงการ	 CAC	 โดยการประกาศให้สาธารณชน 

รับทราบเรื่อง	การงดให้-งดรับของขวัญ	(No	Gift	Policy)	เพื่อไม่ก่อ

ให้เกิดการโน้มน้าวหรือจูงใจอย่างไม่เป็นธรรมต่อการประกอบธุรกิจ

และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยโครงการ	 CAC	 

ได้ประชาสมัพนัธ์นโยบาย	No	Gift	Policy	ผ่านช่องทางสือ่สารต่าง	ๆ 	

และได้มอบตราสัญลักษณ์	No	Gift	Policy	ที่ออกแบบเฉพาะส�าหรับ

บริษัทที่ผ่านการรับรองจากโครงการ	 CAC	 ให้กับกลุ่มธนชาตรวม	 

14	 บริษัท	 โดยกลุ ่มธนชาตได้เผยแพร่โลโก้ดังกล่าวผ่านระบบ

อินทราเน็ตและเว็บไซต์ของบริษัทฯ	แล้ว

ด้วยความมุ่งมั่นในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

การทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามที่นโยบายได้ก�าหนดไว้	 กลุ่มธนชาต 

ได้ด�าเนินการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 

รวมถงึระเบยีบทีเ่กีย่วข้องและขัน้ตอนปฏบิตัใินการประเมนิความเสีย่ง 

ด้านการคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อให้

สอดคล้องกับ	 พ.ร.บ.	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึได้สือ่สารให้บคุลากรได้รบัทราบและพฒันา

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในแนวทางปฏบิตัติามนโยบาย	มาตรการ	และ

ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีส่�าคญัเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	โดยผ่าน

รูปแบบการอบรม	การประเมินตนเอง	และการลงนามยอมรับปฏิบัติ

ตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 พร้อมทั้งเผยแพร่ 

ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 และช่องทางสื่อสารของกลุ่มธนชาตอย่างต่อเนื่อง	

การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและ

ตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ	 และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ

รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	 และอื่น	 ๆ	 เป็นประจ�าทุกปี	 อีกทั้งยัง 

มีการให้ค�าปรึกษาและเป็นวิทยากรเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ให้กับหน่วยงานภายนอก	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้าง

จริยธรรม	 มาตรการปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร	

โดยก�าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและ

มาตรการเกีย่วกบัการต่อต้านการคอร์รปัชัน่	รวมถงึระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

อย่างเคร่งครดั	เพือ่ให้องค์กรมคีวามโปร่งใส	ปราศจากการคอร์รปัชัน่	

และเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการกับกลุ่ม

ธนชาตอย่างยั่งยืน

 

นอกจากที่ได้ด�าเนินการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอก

เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดนั้น	กลุ่มธนชาตได้ ให้การ

สนับสนุนในลักษณะเป็นวิทยากรให้แก่ลูกค้า	คู่ค้า	ตัวแทนทางธุรกิจ	

ให้ได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ	CAC	รวมทั้งการสร้างจิตส�านึก

และการให้ความรู้แก่สาธารณะ	 เพื่อเปลี่ยนค่านิยมไปสู่การต่อต้าน

และการประณามการทจุรติในทกุรปูแบบ	สิง่ส�าคญัของการด�าเนนิการ 

คือ	เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของกลุ่มธนชาต	ให้ปรากฏต่อบุคลากร

ของกลุ่มธนชาต	ภาครัฐ	และสาธารณะ	ในหลักการด�าเนินธุรกิจด้วย

ความเป็นธรรม	โปร่งใส	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เสริมสร้าง 

ให้การต่อต้านคอร์รัปชั่นเป ็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร	

ดังนี้	
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35	-	36	จัดโปรแกรมบรรยายหัวข้อ	“ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...	

	 ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

37	-	39	กลุ่มธนชาตเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ	

	 และงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

35

36

38

39

37

1.	 จัดโปรแกรมบรรยายหัวข้อ	 “ธนชาตเชิญร่วมรณรงค์...

ต่อต้านคอร์รัปชั่น”	เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าและตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ

และขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น	

จ�านวน	2	รุน่	เมือ่วนัองัคารที	่5	พฤศจกิายน	2562	และในวนัพฤหสับดี 

ที่	21	พฤศจิกายน	2562	

2.	 ตัวแทนของกลุ ่มธนชาตได้เข ้าร ่วมงานวันต่อต้าน

คอร์รัปชั่นแห่งชาติ	เมื่อวันที่	6	กันยายน	2562	ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กร 

ต่อต้านคอร์รปัชัน่	(ประเทศไทย)	ภายใต้แนวคดิ	“รวมพลงั...อาสาสู้โกง” 

และงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล	 ประจ�าปี	 2562	 เมื่อวันที่	 

9	ธันวาคม	2562	ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	และภาคีเครือข่าย 

ทุกภาคส่วน	 ภายใต้แนวคิด	 “เดินหน้าล่าโกง”	 โดยกลุ่มธนชาต 

ได้แสดงเจตนารมณ์ไม่ขอมส่ีวนร่วมในการคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	และ

แสดงจุดยืนร่วมกับคนไทยและทุกภาคส่วนในสังคมในการต่อต้าน 

การทุจริตและตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ

การด�าเนินการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตามทีอ่งค์การสหประชาชาตไิด้ประกาศเป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืน	 หรือ	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 ขึ้น										

โดยประเทศไทยได้ร ่วมลงนามเห็นชอบใน	 17	 เป้าหมาย	 ซึ่ง 

สอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่ธนชาตทีมุ่ง่ปฏบิตัติาม

แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนืและความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ซึง่ธนาคาร

ธนชาตได้ด�าเนินการตามกรอบเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ

และให้ความส�าคัญในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 4	 เป้าหมายหลัก	

ที่สอดคล้องตามประเด็นสาระส�าคัญของกลุ่มธนชาต	 และเพื่อสร้าง

คณุค่าอย่างยัง่ยนืให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	รวมทัง้ยงัเป็นเป้าหมาย

หลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม	อันประกอบด้วย

1. การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบและไม่จ�ากัดสถานที่ 

 

ส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับ	 ให้สามารถ

เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 พร้อมกันนี้ 

ยังได้ ให้ความส�าคัญในการให้ความรู้เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน	ไม่ว่า

จะเป็นการวางแผนทางการเงนิ	รวมไปถงึการออมเงมิให้แก่ประชาชน	

ลูกค้า	และพนักงาน	ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่าย

2. การส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรมเพื่อการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมและ

ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า	 ในขณะเดียวกันยังได้ ให้ความส�าคัญกับ

กระบวนการสรรหาและจดัจ้างบคุลากรอย่างเป็นธรรม	มปีระสทิธภิาพ	

และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม	
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3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

 

ให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการเงินดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง	ๆ	 เพื่อเป็นการปรับตัว

กับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน	และตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ	 แต่ยังคงไว้ซึ่ง

ความปลอดภัยในระดับมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

4. การด�าเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 

ภูมิอากาศ

 

ให้ความใส่ใจและเล็งเห็นความส�าคัญของการเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



154

รายงานประจ�าปี 2562

 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง	โดยเลง็เหน็ว่าการควบคมุภายในทีด่จีะส่งผลให้บรษิทัฯ	สามารถด�าเนนิธรุกจิ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย	รวมถงึช่วยป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน	และการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ 

ของผู้บริหารและพนักงาน	 นอกจากการให้ความส�าคัญในเรื่องการควบคุมภายในแล้ว	 ยังเล็งเห็นว่า	 ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีภายนอก	 

และผู้ตรวจการสถาบันการเงินจาก	 ธปท.	 จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งขอกล่าวถึง 

ระบบการควบคุมภายใน	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	 เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้และ

จิตส�านึกของพนักงานทุกปี	 รวมถึงมีระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าและพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ	 

รวมทัง้แจ้งเบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติและการคอร์รปัชัน่ผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	โดยมมีาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสและผูท้ีถ่กูกล่าวหา 

อย่างเป็นธรรม

    

 2. การบริหารความเสี่ยง

	 	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับความเสี่ยง	 และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงของธนาคารธนชาต	 ท�าหน้าที่ 

พิจารณาและก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจ	

ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เผยแพร่ไว้ในระบบอนิทราเนต็	เพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 รวมทั้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 การควบคุมภายใน 

และรายงานทางการเงิน	 ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น	 ๆ	 อย่างเพียงพอ	 พร้อมทั้งน�าเสนอรายงานประเด็น

ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นรายไตรมาสและรายเดือนตามล�าดับ

 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

 

	 	 บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดมาตรการการควบคมุภายใน	ในทกุระดบัอย่างเหมาะสมและครอบคลมุกระบวนการต่าง	ๆ 	มกีารก�าหนดอ�านาจ

และระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจน	 ในส่วนของการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต	 ซึ่งการอนุมัติจะต้องไม่กระท�า 

โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 การให้สินเชื่อหรือการลงทุนได้ก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง	

(Related	 Lending)	 หรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะตามเกณฑ์ที่	 ธปท.	 ก�าหนด	 มีการก�าหนดมาตรฐานควบคุม 

การใช้งานระบบสารสนเทศ	 มีการก�าหนดระเบียบสารสนเทศและเทคโนโลยี	 นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	 และมาตรฐาน 

ความปลอดภยัระบบสารสนเทศ	รวมถงึก�าหนดมาตรฐานการควบคมุการพฒันาและดแูลรกัษาระบบเทคโนโลยี	เพือ่ใช้เป็นมาตรฐานในการควบคมุ

การปฏิบัติงาน	การรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีการลงทุนในบริษัทย่อย	 บริษัทฯ	 

มีการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการเพื่อก�าหนดนโยบาย 

และทิศทางของบริษัทย่อย	 รวมถึงการจัดให้มีการรายงานผล 

การด�าเนินงานของบริษัทย่อยแก่บริษัทฯ	เป็นประจ�าทุกเดือน

 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการจัดท�าข้อมูลและแนวทาง 

การเปิดเผยสารสนเทศต่อผูท้ีเ่กีย่วข้อง	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	เพื่อให้

ผลการด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

	 	 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

จรรยาบรรณและข้อห้ามในการปฏบิตังิานทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์	และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

บริหาร	และคณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�าทุก	6	เดือน

	 	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 2/2563	 

เมื่อวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2563	 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	ความเชี่ยวชาญ	ในกิจกรรมและการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ดังกล่าว	โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง	ประเมินผล	ถอดถอน	โยกย้าย 

เลกิจ้าง	ผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 ข้อมูล

ประวัติปรากฏตามหัวข้อ	 “คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”	 

ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

	 บริษัทฯ	 ใช้บริการงานก�ากับดูแลกฎระเบียบและข้อบังคับ	

(Compliance	Department)	ของธนาคารธนชาต	ตามนโยบายรวม

ศนูย์งานสนบัสนนุ	โดยม	ีนายกติตชิยั	สงิหะ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร

ธนชาต	(Head	of	Compliance)	ท�าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์

ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 

ทั้งนี้	 ข้อมูลประวัติปรากฏตามหัวข้อ	 “คณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง”	ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว
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รายงานประจ�าปี 2562

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

นายบันเทิง ตันติวิท 

ประธานกรรมการ 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 30	ตุลาคม	2523

อายุ	 75	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	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน	

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

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	แปลน	เอสเตท	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2546	-	2558

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการ	 2545	-	2562

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



157

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ 

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 23	พฤษภาคม	2526

อายุ	 69	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 Master	of	Science,	University	of	Wisconsin,	USA

	 •	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

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

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

 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 

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 รองประธานกรรมการ	และรองประธาน	 2562	-	ปัจจุบัน

	 	 ในคณะกรรมการบริหาร	

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

	 •	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2558	-	ปัจจุบัน

	 •	 รองประธานกรรมการ	 2549	-	ปัจจุบัน

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

	 •	 ประธานกรรมการ	 2555	-	ปัจจุบัน	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 รองประธานกรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2548	-	ปัจจุบัน

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 รองประธานกรรมการบริหาร	 2562	-	ปัจจุบัน

	 •	 รองประธานกรรมการ	 2548	-	ปัจจุบัน

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

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	 2559	-	2562	

	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2548	-	2562

บริษัท	ดี	เอ็ม	เอส	พร็อพเพอร์ตี้ส์	อินเวสเม้นท์		 •	 ประธานกรรมการ	 2558	-	2562

ไพรเวท	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2554	-	2558

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการ	 2557	-	2562

	 •	 รองประธานกรรมการ	 2555	-	2557

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2556	-	2561

	 •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 2553	-	2561

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

บริษัท	โรงแรมรอยัล	ออคิด	(ประเทศไทย)		 •	 กรรมการ	 2550	-	2561

จ�ากัด	(มหาชน)

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

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



158

รายงานประจ�าปี 2562

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 23	พฤษภาคม	2543

อายุ	 71	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 Master	of	Business	Administration,	Wichita	State	University,	Kansas,	USA

	 •	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

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

 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	และกรรมการสรรหา		 2557	-	ปัจจุบัน

	 •	 กรรมการ	และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 2556	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

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

	 	 และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	โซลาริส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2551	-	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นายธีรพจน์ วัชราภัย 

ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 3	เมษายน	2557

อายุ	 66	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
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รายงานประจ�าปี 2562

นายปริญญา หอมเอนก 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	ธันวาคม	2562)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 23	พฤศจิกายน	2561

อายุ	 50	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

หมายเหตุ			นายปริญญา	หอมเอนก	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2562
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นางสาลินี วังตาล 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 1	มกราคม	2563

อายุ	 65	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 M.B.A.	Finance	&	International	Business,	Columbia	University,	USA

	 •	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 ประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	รุ่น	36/2558

และผู้บริหาร Harvard	University,	USA

	 •	 Advance	Management	Program

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	 2561	-	ปัจจุบัน

ต�าแหน่งในกิจการอื่น	

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ	ไทยพาณชิย์	จ�ากดั	•	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 2561	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	 •	 ผู้อ�านวยการ	 2558	-	2560

และขนาดย่อม

บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต		 •	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 2557	-	2562

จ�ากัด	(มหาชน)	

องค์การคลังสินค้า	 •	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร		 2557	-	2561

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	 •	 ประธานกรรมการ	 2557	-	2559

แห่งประเทศไทย	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	 •	 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายก�ากับสถาบันการเงิน	 2554	-	2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี

หมายเหตุ			นางสาลินี	วังตาล	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	แทนนายปริญญา	หอมเอนก	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563
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รายงานประจ�าปี 2562

นายธีรนันท์ ศรีหงส์  

ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง  

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

(ข้อมูล	ณ	วันที่	16	ธันวาคม	2562)	

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 25	เมษายน	2561

อายุ	 54	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

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	 •	 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	9

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 2562	-	ปัจจุบัน	

บริษัท	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	Startup	 2562	-	ปัจจุบัน

	 •	 ที่ปรึกษา	 2560	-	ปัจจุบัน

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	ภูเก็ต	ดีพ	ซี	พอร์ต	จ�ากัด	 •	 กรรมการบริหาร	 2562	-	ปัจจุบัน

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	 •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		 2562	-	ปัจจุบัน

	 	 และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	

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

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 •	 ประธานกรรมการ	 2561	-	ปัจจุบัน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการด�าเนินนโยบาย	 •	 กรรมการ	 2561	-	ปัจจุบัน

เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	

ศูนย์ข้อมูล	(Data	Center)	และคลาวด์คอมพิวติ้ง	

(Cloud	Computing)	
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ	 •	 กรรมการ	 2560	-	ปัจจุบัน

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย	THAILAND	4.0	 	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน	 •	 ประธาน	 2561	-	2562

บริษัท	แอดวานซ์	เพาเวอร์	คอนเวอร์ชั่น	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2561	-	2562

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 2560	-	2562

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ	 •	 ที่ปรึกษา	 2560	-	2562

ตลาดหลักทรัพย์	

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ	 •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์	 2560	-	2561

และสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการก�ากับส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ	 •	 ประธานกรรมการ	 2560	-	2561

ดิจิทัล

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

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

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

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 •	 รองประธานกรรมการ	 2557	-	2561

บริษัท	ลีสซิ่งกสิกรไทย	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2557	-	2559

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

	 •	 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ	 2546	-	2560

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

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	กสิกรไทย	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2556	-	2557	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี

หมายเหตุ		นายธีรนันท์	ศรีหงส์	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2562
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รายงานประจ�าปี 2562

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ 

ประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 1	มกราคม	2563

อายุ	 54	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

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 ประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	121/2558

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

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

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

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

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

 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 •	 หลักสูตร	Block	Chain	Technology	ปี	2561

 Columbia	Business	School

	 •	 Digital	Strategies	for	Business	2018

 

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัท	สยามอีสต์	โซลูชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 	 2559	-	ปัจจุบัน

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

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

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 •	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 2562	-	ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 •	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	 2556	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ไอเอ็มซี	เอ้าท์ซอร์สซิ่ง	 •	 กรรมการ	 2556	-	ปัจจุบัน

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 2560	-	2562

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	 •	 นายกสมาคม	 2558	-	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี

หมายเหตุ			ดร.ธนชาติ	นุ่มนนท์	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	แทนนายธีรนันท์	ศรีหงส์	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นายวิชิต ญาณอมร 

กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการก�ากับความเสี่ยง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 25	กุมภาพันธ์	2558

อายุ	 73	ปี

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

	 •	 พาณชิยศาสตร์และการบญัช	ีสาขาสถติ	ิ(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

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

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

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

	 	 รุ่น	7/2558

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

 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)	 •	 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2558	-	ปัจจุบัน

	 •	 กรรมการ	และกรรมการตรวจสอบ		 2557	-	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

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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รายงานประจ�าปี 2562

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 

รองประธานกรรมการบริหาร 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 1	กันยายน	2548

อายุ	 74	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

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

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2556	-	2561

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 รองประธานกรรมการบริหาร	 2549	-	2562

	 •	 กรรมการ	 2545	-	2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

กรรมการบริหาร กรรมการก�ากับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง	 2	มีนาคม	2552

อายุ	 63	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 

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร		 2562	-	ปัจจุบัน

	 	 และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา	

	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	 	

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหา	 2562	-	ปัจจุบัน

	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 •	 อุปนายกสมาคม	 2560	-	ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2556	-	ปัจจุบัน

	 •	 ประธานกรรมการบริหาร	 2554	-	ปัจจุบัน

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

	 •	 ประธานกรรมการ	 2552	-	ปัจจุบัน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	 •	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 2553	-	ปัจจุบัน
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รายงานประจ�าปี 2562

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

สมาคมธนาคารไทย	 •	 กรรมการ	 2561

	 •	 ที่ปรึกษา	 2559	-	2561

	 •	 กรรมการ	 2554	-	2559

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 •	 ที่ปรึกษานายกสมาคม	 2558	-	2560

	 •	 กรรมการ	และอุปนายกสมาคม	 2554	-	2558

บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 รองประธานกรรมการ	 2557	-	2561

	 •	 รองประธานกรรมการบริหาร	 2556	-	2561

คณะกรรมการอ�านวยการสถาบันบัณฑิต	 •	 กรรมการ	 2557	-	2559

บริหารธุรกิจ	ศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 2555	-	2561

	 •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 2554	-	2561

	 •	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 2552	-	2561

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 2554	-	2561

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

นายก�าธร ตันติศิริวัฒน์ 

กรรมการก�ากับความเสี่ยง เลขานุการก�ากับความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

อายุ	 57	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

	 •	 ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่	ที่จะน�ามาใช้ ในปี	2562	และ	2563	

 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	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

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

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

	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	 	

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2559	-	2561

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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รายงานประจ�าปี 2562

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

อายุ	 58	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	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

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

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	 •	 กรรมการ		 2554	-	2558

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์	6	 •	 คณะกรรมการการลงทุน	 2550	-	2558	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า 

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี 

อายุ	 54	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	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด	 •	 กรรมการ	 2562	-	ปัจจุบัน

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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รายงานประจ�าปี 2562

นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส 

อายุ	 57	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 เนติบัณฑิต	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

	 •	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 •	 Leader	as	Coach

และทักษะของการเป็นกรรมการ	 •	 Leadership	Transformation

และผู้บริหาร   

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท	รักษาความปลอดภัย	สคิิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด	 •	 ประธานกรรมการ	 2559	-	ปัจจุบัน

บริษัท	กรุงเทพเคหะ	จ�ากัด	 •	 ผู้ช�าระบัญชี	 2543	-	ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�างานในระยะ	5	ปี	ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 •	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายกฎหมาย	 2533	-	2562	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 ไม่มี

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง 

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

และรองผู้อ�านวยการ ส�านักเลขานุการองค์กร

อายุ	 56	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

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

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

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

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

 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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รายงานประจ�าปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

นางสาวศิรินทร พญาพรหม 

รองผู้อ�านวยการ ส�านักตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ	 52	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

	 •	 การปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบภายใต้ยุคดิจิทัล

	 •	 Transforming	IA	for	the	Digital	Age

	 •	 Adaptation	of	Non-IT	Auditor	in	Digital	Era

	 •	 Indispensable	IA:	Insightful	Agile	&	Innovative

 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

	 •	 E-KYC	for	Digital	Financial

	 •	 Data	Privacy	Protection:	Laws	&	Regulation	

	 •	 Operational	Risk	Management

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 จ�ากัด (มหาชน)

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นายกิตติชัย สิงหะ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ ธนาคารธนชาต 

อายุ	 48	ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา	 •	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การระหว่างประเทศและการทูต)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 •	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	 ศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และทักษะของการเป็นหัวหน้างาน	 •	 กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย	ปี	2562

ก�ากับดูแลการปฎิบัติงาน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 •	 IT	Governance	&	Cyber	Resillience	Program	ปี	2562

 SMBC	Singapore

	 •	 Asia	Pacific	Compliance	Executive	ปี	2561

 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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รายงานประจ�าปี 2562

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 - 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้นที่ถือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

จ�านวนหุ้น

ที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ (ร้อยละ)

ต�าแหน่งรายนามล�าดับ

 1	 นายบันเทิง	 ตันติวิท	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 	2	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์	 รองประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 3	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 4	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย			 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 5	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 6	 นายธีรนันท์	 ศรีหงส์		 กรรมการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 7	 นายวิชิต	 ญาณอมร	 กรรมการ	 -  - - -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -	

	 8	 นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -	 	

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 9	 นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ	 กรรมการ	 -	 -	 -	 -	 	

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 -	 -	 -	 -

	 10	 นายก�าธร	 ตันติศิริวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 -	 -	 -	 -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 สายการเงิน	 -	 -	 -	 -

	 11	 นายวัชระ	 เพิ่มพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	สายงานธุรกิจ - - - -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 12	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบัญช ี - - - -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

	 13	 นางกฤษยาณี		 รัตนชัยชาญ	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 - - - -

	 	 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 		 -	 -	 -	 -

หมายเหตุ			นายปริญญา	 หอมเอนก	 และนายธีรนันท์	 ศรีหงส์	 พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

	 16	ธันวาคม	2562
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หมายเหตุ	 1)	 XXX	 ประธานกรรมการ	 XX	 รองประธานกรรมการ	 X		 กรรมการ	

	 	 ///		 ประธานกรรมการบริหาร	 //		 รองประธานกรรมการบริหาร	 /	 กรรมการบริหาร	 	

	 	 A	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 B	 กรรมการผู้จัดการ	 C	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 D	 ผู้อ�านวยการอาวุโส     

	 2)	 นายปริญญา	หอมเอนก	และนายธีรนันท์	ศรีหงส์	พ้นจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	มีผลตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2562	

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายนาม ทุนธนชาต

บริษัทย่อย
บริษัท

ร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

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 41 42 43

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

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

นางศิริเพ็ญ		 สีตสุวรรณ X X X X

นายธีรพจน์		 วัชราภัย X X X X	B

นายปริญญา		 หอมเอนก X X	/ X	/ XXX	/

นายธีรนันท์		 ศรีหงส์ X X / X X X XXX X	B

นายวิชิต		 ญาณอมร X  X X X X X

นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป X	// X

นายสมเจตน์		 หมู่ศิริเลิศ X	/	A X	/ XXX	/// XXX	/// XXX X X X	/

นายก�าธร		 ตันติศิริวัฒน์ C X	/ X XX XX X X X

นายวัชระ		 เพิ่มพิทักษ์ D X X X

นางธนวันต์		 ชัยสิทธิการค้า D X X X X

นางกฤษยาณี		 รัตนชัยชาญ D
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รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย 

	 1.	 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 7.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	แม๊กซ์	จ�ากัด

	 2.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	 8.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	เอ็น	เอฟ	เอส	จ�ากัด

	 3.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 9.	 บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด

	 4.	 บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 10.	 บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด

	 5.	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด	 11.	 บริษัท	เอ็ม	ที	เซอร์วิส	2016	จ�ากัด

	 6.	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด	

 

บริษัทร่วม 

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

	13.	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

	14.	 บริษัท	เอ็ม	บี	เค	รีสอร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)

	15.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

	16.	 บริษัท	สยามพิวรรธน์	จ�ากัด

	17.	 บริษัท	ดีบุก	จ�ากัด

	18.	 บริษัท	ไทยฟาร์มมิ่ง	จ�ากัด

	19.	 บริษัท	บี.วี.	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

	20.	 บริษัท	แหลมไทร	วิลเล็จ	จ�ากัด

	21.	 บริษัท	ปทุมไรซมิล	แอนด์	แกรนารี	จ�ากัด	(มหาชน)

	22.	 บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)

	23.	 บริษัท	ไทย	โซล่าร์	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)

	24.	 Fraser	and	Neave,	Limited	(Singapore)

	25.	 บริษัท	ยู.เอส.พี.เอ็น.	จ�ากัด

	26.	 บริษัท	ยู.วี.เอส.พี.	จ�ากัด

	27.	 บริษัท	ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด

	28.	 บริษัท	อินเทลลิเจนท์	ดาต้า	อนาไลติค	จ�ากัด

	29.	 บริษัท	ไซเบอร์ตรอน	จ�ากัด

	30.	 บริษัท	เอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	เซ็นเตอร์	จ�ากัด

	31.	 บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)

	32.	 บริษัท	ภูเก็ต	ดีพ	ซี	พอร์ต	จ�ากัด

	33.	 Arcel	Capital	Company	Limited

	34.	 บริษัท	เดอะมอลล์	กรุ๊ป	จ�ากัด

	35.	 บริษัท	เดอะมอลล์	ชอปปิ้ง	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด

	36.	 บริษัท	ไทย	แอ็กโกร	เอ็กซเชนจ์	จ�ากัด

	37.	 บริษัท	เซล่าร์	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด

	38.	 บริษัท	เน็ตเบย์	จ�ากัด	(มหาชน)

	39.	 บริษัท	ไอที	ซิต้ี	จ�ากัด	(มหาชน)

	40.	 บริษัท	อมรชีวิน	จ�ากัด

	41.	 บริษัท	เดอะแกรนด์	ยูบี	จ�ากัด

	42.	 บริษัท	นวทวีป	จ�ากัด

	43.	 บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 บริษัทย่อยที่มีนัยส�าคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ	 10	 ของรายได้รวมตามงบก�าไรขาดทุนรวมของปี	 2562	 มี	 3	 บริษัท	 คือ	 บริษัท	

ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	เอ็ม	บี	เค	ไลฟ์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

หมายเหตุ  XXX	ประธานกรรมการ	 XX	 รองประธานกรรมการ	 X		กรรมการ	

	 ///		ประธานกรรมการบริหาร	 //		รองประธานกรรมการบริหาร	 /	 กรรมการบริหาร	 	

	 A	 กรรมการผู้จัดการ	 	 	

รายชื่อกรรมการ ธนชาตประกันภัย ราชธานีลิสซิ่ง เอ็มบีเค ไลฟ์

	 1.		นายบันเทิง		 ตันติวิท XXX

	 2.		นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์ XX	/// XXX

	 3.		นายวิเชียร		 เมฆตระการ X

	 4.		นายพิรัส		 ประดิษฐวณิช X

	 5.		นายสุรพันธ์		 เมฆนาวิน X

	 6.	 นายประพันธ์		 อนุพงษ์องอาจ X	// X

	 7.		นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด X X

	 8.		นายอนุวัติร์		 เหลืองทวีกุล X X

	 9.		นายพีระพัฒน์		 เมฆสิงห์วี X	/	A

	10.		นายวิรัตน์		 ชินประพินพร XXX	/

	11.		นายเจริญสุข		 กิจอิทธิ X

	12.		นายโกวิท		 รุ่งวัฒนโสภณ X	///	A

	13.		นายป้อมเพชร		 รสานนท์ X	/

	14.		นายถกล		 นันธิราภากร X

	15.		นายสุวิทย์		 อรุณานนท์ชัย X

	16.		นายนพดล		 เรืองจินดา XX	///

	17.		นายปานฑิต		 ชนะภัย X

	18.		นายสุเวทย์		 ธีรวชิรกุล X

	19.		นายสมบูรณ์			 ประสบพิบูล X

	20.		นายก�าธร		 ตันติศิริวัฒน์ X

	21.		นางธนวันต์		 ชัยสิทธิการค้า X	/

	22.		นายพิบูล		 วศินชัชวาล X	/	A
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คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต

(ข้อมูล	ณ	วันที่	3	ธันวาคม	2562)

รายชื่อ ต�าแหน่ง

  คณะกรรมการ

	 1.		นายบันเทิง		 ตันติวิท ประธานกรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	 2.		นายศุภเดช		 พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	 3.		ดร.ธนชาติ		 นุ่มนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	(กรรมการอิสระ)

	 4.		นายณรงค์		 จิวังกูร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 5.		รศ.	ดร.สมชาย		 ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการก�ากับความเสี่ยง	(กรรมการอิสระ)

	 6.		นางสาวมุกดา		 ไพรัชเวทย์ กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(กรรมการอิสระ)

	 7.		นายร็อด		 ไมเคิล	เรโนลด์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	 8.		นายวอลเตอร์		 ทัส กรรมการ	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	 9.		นายอเล็กซานเดอร์		ไคว	เล็พ	ชอย กรรมการ	และประธานกรรมการก�ากับความเสี่ยง	(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

	10.		นางสาวสุวรรณภา		สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	11.	 นายประพันธ์	 อนุพงษ์องอาจ กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการก�ากับความเสี่ยง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

	12.		นายวิลเลียม		 จอร์จ	ซาอิด กรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ผู้บริหารระดับสูง

	13.		นายอนุวัติร์		 เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก

	14.		นายเซียด		 เอิล-โฮส กรรมการบริหารความเสี่ยง	และรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารความเสี่ยง

	15.		ดร.สุทัต		 จิตมั่นคงสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง	และรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

	16.		นายวิจักษณ์			 ศิริแสร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง	และรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานตลาดการเงินและบริหารการเงิน

	17.		นายป้อมเพชร		 รสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

	18.		นางภิตติมาศ		 สงวนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง	และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานกลยุทธ์การเงิน

	19.		นายสุวิทย์		 เอื้อปิยะชาติ ผู้อ�านวยการอาวุโส	บัญชี

	20.		นายจรัสชัย		 บวรธรรมรัตน์ ผู้อ�านวยการอาวุโส	วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

	 บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัในการท�ารายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	(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�าเป็น	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	

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

ประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นส�าคัญ

	 ในการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	กรณเีป็นรายการตามธรุกจิปกติ	

สามารถด�าเนนิการได้เหมอืนลกูค้าทัว่ไป	โดยการท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ต้องขอความเหน็จากหน่วยงานก�ากบั

กฎระเบยีบและข้อบงัคบั	และผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในการท�าธรุกรรม

กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ ห้ามกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 และบริษัทในกลุ่ม	 ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมพจิารณาและออกเสยีงในวาระนัน้	และการอนมุตัริายการต้องอยูภ่ายในอ�านาจการด�าเนนิงานและวงเงนิทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนด	และเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของทางการ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการ	 มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน	และระเบียบที่บริษัทฯ	ก�าหนด

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 การท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	จะเป็นรายการทีเ่กดิจากการประกอบ

ธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการด�าเนินงานตามปกติ	 ซึ่งมีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายถือปฏิบัติ 

เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยปกติิ

การเปิดเผยข้อมูล

	 บริษัทฯ	 มีการท�ารายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคล	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 ซึ่งในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้เปิดเผยรายการดังกล่าว 

ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	ของทุกปี

รายการระหว่างกัน
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์  : TCAP

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ประกอบธรุกจิลงทนุ	(Holding	Company)	โดยได้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกจิ	ดงันี้

	 	 1.	การลงทุนและให้สินเชื่อแก่บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต

	 	 2.	การลงทุนในบริษัทอื่นใดอันมีผลท�าให้บริษัทโฮลดิ้งมีอ�านาจควบคุมในบริษัทนั้น

	 	 	 จะต้องเป็นธุรกิจทางการเงินหรือสนับสนุน	และต้องได้รับอนุญาตจาก	ธปท.

    

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :	 เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	16	-	17	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่

	 	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000510

ทุนจดทะเบียน	 :	 11,651,297,030	บาท

ทุนช�าระแล้ว	 :	 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

โทรสาร	 :	 0	2217	8312

Contact Center	 :	 1770

หมายเหตุ		 1)		ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธสิามารถใช้สทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามญัได้ในอตัรา	1	:	1	โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย	และสามารถใช้สทิธไิด้ทกุวนัที่	15	ของเดอืนกมุภาพนัธ์	 

	 	 พฤษภาคม	สิงหาคม	และพฤศจิกายนของทุกปี

	 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)

 

(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

การลงทุนของบริษัทฯ	ในบริษัทอื่น

	 ณ	 วันที่	 31	 มกราคม	 2563	 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)

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์	 สามัญ	 100,912,374,754.35	 91,541,386,661	 96,359,354,380	 19,389,891,927	 20.12

3000	ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล		

เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

โทรศัพท์	 0	2299	1111

โทรสาร		 0	2299	1211	

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	 363,542,239	 21.45

444	อาคาร	เอ็ม	บี	เค	เซ็นเตอร์	ช้ัน	8		 อสังหาริมทรัพย์

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่		 โรงแรม

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 และบริการ

โทรศัพท์	 0	2853	9000

โทรสาร		 0	2853	7000

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์  เกษตรและ	 สามัญ	 900,000,000	 600,000,000		 600,000,000	 117,575,612		 	19.60

แกรนารี จำากัด (มหาชน) อุตสาหกรรม

88	หมู่ที่	2	ถนนติวานนท์		 อาหาร

ต�าบลบางกะดี	อ�าเภอเมืองปทุมธานี	

จังหวัดปทุมธานี	12000

โทรศัพท์	 0	2501	2175

โทรสาร	 0	2501	2176	
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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)  สำานักงาน

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  ค้าอสังหา

กรุงเทพมหานคร 10110 ริมทรัพย์

โทรศัพท ์ 0 2259 8911-6

โทรสาร  0 2259 8919

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำากัด ประกันภัย สามัญ 4,930,000,000 4,930,000,000  493,000,000 251,236,207   50.96

(มหาชน)

999/1 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์

ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

10250

โทรศัพท์ 0 2308 9300

โทรสาร  0 2308 9333 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำากัด  ธุรกิจ สามัญ 3,000,000,000 3,000,000,000  3,000,000,000 1,528,936,148   50.96

(มหาชน)  หลักทรัพย์

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ 

ชั้น 18, 19 และ 20 ถนนพญาไท 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2056 8888

โทรสาร  0 2217 8625 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำากัด  บริหาร สามัญ 2,000,000,000 2,000,000,000  200,000,000 199,983,264   99.99

1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9  สินทรัพย์

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  ด้อยคุณภาพ

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2208 5000

โทรสาร  0 2208 5892 

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำากัด  ลงทุนในบริษัท สามัญ 13,704,980,880 13,704,980,880 1,370,498,088 1,370,498,086 100.00 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17 อื่น ๆ 

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0 2217 8000

โทรสาร  0 2217 8312 

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำากัด ลงทุนในบริษัท สามัญ 3,634,389,470 3,634,389,470  363,438,947 363,368,551   99.98

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 17 อื่น ๆ

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0 2217 8000

โทรสาร  0 2217 8312 
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

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	ชั้น	9

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	

เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	

 

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง ประเภทหุ้น
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนช�าระแล้ว	

(บาท)

จ�านวนหุ้นที่ออก

จ�าหน่าย	(หุ้น)

จ�านวนหุ้นที่ถือ

(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
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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	1/2562	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2572

	 (“TCAP29OA”)

หุ้นกู้บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ครบก�าหนด

ไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562

•	 ครั้งที่	1/2560	(“TCAP196A”)	

•	 ครั้งที่	1/2561	(“TCAP199A”)	

ตั๋วแลกเงินบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 มูลค่า	500	ล้านบาท	รุ่นที่	1/2562	ครบก�าหนดไถ่ถอน

	 วันที่	23	มกราคม	2563	(“TCAP20123A”)

•	 มูลค่า	1,000	ล้านบาท	รุ่นที่	2/2562	ครบก�าหนดไถ่ถอน

	 วันที่	23	มกราคม	2563	(“TCAP20123B”)

•	 มูลค่า	2,500	ล้านบาท	รุ่นที่	3/2562	ครบก�าหนดไถ่ถอน

	 วันที่	19	มีนาคม	2563	(“TCAP20319A”)

ส�านักงานผู้สอบบัญชี	 :	 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

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�า	 :			 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มธนชาต

บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(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	จ�ากัด

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	จ�ากัด

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	จ�ากัด	(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	จ�ากัด

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	จ�ากัด	(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	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	18,	19	และ	20

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330

โทรศัพท์	0	2056	8888

โทรสาร	 0	2217	8625

ทะเบียนเลขที่	0107547000591

เว็บไซต์	 www.thanachartsec.com								

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ธนชาต	จ�ากัด

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	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขที่	999/1	อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์	

ถนนพระราม	9	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	

กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2308	9300

โทรสาร	 0	2308	9333

ทะเบียนเลขที่	0107555000473

เว็บไซต์	 www.thanachartinsurance.co.th

บริษัทบริหารสินทรัพย์	ที	เอส	จ�ากัด

เลขที่	1101	อาคารเพชรบุรี	ชั้น	9

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	0	2208	5000

โทรสาร	 0	2208	5892

ทะเบียนเลขที่	0105554031624

เว็บไซต์	 www.thanachartnpa.com
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รายงานประจำาปี 2562

บริษัท	ที	เอ็ม	โบรคเกอร์	จ�ากัด

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	เอสพีวี	1	จ�ากัด 

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8312

ทะเบียนเลขที่	0105562173564

เว็บไซต์		ไม่มี

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด 

เลขที่	444	อาคารเอ็มบีเค	ทาวเวอร์	ชั้น	17	

ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร	10330	

โทรศัพท์	0	2217	8000

โทรสาร	 0	2217	8312

ทะเบียนเลขที่	0105562173572

เว็บไซต์		ไม่มี

 

บริษัท	ธนชาต	โบรกเกอร์	จ�ากัด

เลขที่	999/3,	999/4	อาคารเดอะไนน์	

ถนนพระราม	9	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	

กรุงเทพมหานคร	10250

โทรศัพท์	0	2783	0200,	0	2783	0300

โทรสาร	 0	2056	7901	-	2

ทะเบียนเลขที่	0105540075314

เว็บไซต์	 ไม่มี	

บริษัท	รักษาความปลอดภัย	สคิบ	เซอร์วิส	จ�ากัด

เลขที่	1091/230	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร	10400

โทรศัพท์	0	2208	5061	-	2

โทรสาร	 0	2651	6611

ทะเบียนเลขที่	0105534009895

เว็บไซต์	 ไม่มี

บริษัท	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(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	จ�ากัด

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	จ�ากัด

เลขที่	2	อาคารส�านักงานธนชาต	สวนมะลิ	ชั้น	2

ถนนเฉลิมเขตร์	4	แขวงวัดเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท์	0	2220	2222

โทรสาร	 0	2220	2520

ทะเบียนเลขที่	0105533119077

เว็บไซต์	 ไม่มี

บริษัท	ธนชาต	เทรนนิ่ง	แอนด์	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด

เลขที่	2	อาคารสวนมะลิ	ชั้น	M

ถนนเฉลิมเขตร์	4	แขวงวัดเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพมหานคร	10100

โทรศัพท์	0	2220	2222

โทรสาร	 0	2220	2300

ทะเบียนเลขที่	0105550042966

เว็บไซต์	 ไม่มี
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 1.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 157,860,287	 -	 157,860,287	 13.549

	 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	 68,796,124	 -	 68,796,124	 5.905

	 4.	N.C.B.	TRUST	LIMITED-NORGES	BANK	5	 27,863,800	 -	 27,863,800	 2.392

	 5.	SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED	 27,743,100	 -	 27,743,100	 2.381

	 6.	BNY	MELLON	NOMINEES	LIMITED	 25,152,974	 -	 25,152,974	 2.159

	 7.	บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 19,467,000	 -	 19,467,000	 1.671

	 8.	กองทุนเปิด	กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	 18,437,700	 -	 18,437,700	 1.582

	 9.	SE	ASIA	(TYPE	B)	NOMINEES	LLC	 16,818,217	 -	 16,818,217	 1.443

	 10.	NORTRUST	NOMINEES	LTD-CL	AC	 14,453,756	 -	 14,453,756	 1.241

	 	ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 655,209,189	 13,156	 655,222,345	 56.236

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว 1,165,116,547 13,156 1,165,129,703 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 851,024,623 13,096 851,037,719 73.042

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 314,091,924 60 314,091,984 26.958

จ�านวน

หุ้นสามัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

จ�านวน	

หุ้นบุริมสิทธิ

จ�านวน	

หุ้นรวม

สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ที่มา 	 รายงานรายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	โดยวนัทีก่�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้	(Record	Date)	เป็นข้อมลู	ณ	วนัที	่30	ธนัวาคม	2562	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	19	กันยายน	2562	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)	เพื่อการลงทุนชั่วคราว-เพื่อค้า	 	 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	 	 	 99,385,331	 5.864

	 4.	 นายปริญญา	เธียรวร	 	 	 44,000,000	 2.596

	 5.		 DBS	BANK	LTD	 	 	 41,159,800	 2.428

	 6.	 AIA	COMPANY	LIMITED-EQDP-D	FUND1	 	 	 35,530,700	 2.096

	 7.	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 	 	 31,230,064	 1.843

	 8.	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED	 	 	 28,453,191	 1.679

	 9.	 MORGAN	STANLEY	&	CO.	INTERNATIONAL	PLC	 	 	 24,600,000	 1.451

	 10.	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-THE	NORTHERN	TRUST	COMPANY	

	 	 RE	IEDP	AIF	CLIENTS	NORTRUST	NOMINEES	10	PERCENT	ACCOUNT	 	 23,717,827	 1.399

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 	 530,306,157	 31.288

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว   1,694,923,000 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   1,432,742,425 84.531

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว   262,180,575 15.469

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล

  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	-	6	และ	9	-	10	เป็น	Nominee	Accounts	ที่ไม่สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยส�าคัญ

 

	 -	ไม่มี	-

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต

	 1.	 รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญสูงสุด	10	รายแรก	มีดังนี้

จ�านวนหุ้น	
สัดส่วนการถือหุ้น	

(ร้อยละ)

ที่มา 	 รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ณ	 วันที่	 3	 ธันวาคม	 2562	 (ณ	 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด)	 ซึ่งจัดท�าโดย	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 

	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

หมายเหตุ		 ผู้ถือหุ้นล�าดับที่	 1	 (ธนาคารทหารไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน))	 ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทุกประเภทตามที่ก�าหนดใน	 พ.ร.บ.	 ธุรกิจสถาบันการเงิน	 

	 ประกอบกิจการประเภทอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง	ธปท.	และประกอบกิจการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 

	 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	ณ	วันที่	11	ธันวาคม	2562	ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
   

	 1.	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	 6,062,438,397	 99.960

	 2.	 นายถุงเงิน		 พุ่มเงิน	 460,309	 0.008

	 3.	 นางสาวกิตติมา		โตเลี้ยง	 173,278	 0.003

	 4.	 นายสถิตย์		 มุจลินทังกูร	 121,360	 0.002	

	 5.	 นางสาวเพียงใจ	 หาญพาณิชย์	 96,665	 0.002

	 6.	 นายกอบชัย		 จิราธิวัฒน์	 84,809	 0.001

	 7.	 นายฐณะวัฒน์		 เจริญธรรศนนท์	 70,000	 0.001

	 8.	 นายพินิต		 เหล่าสุนทร	 69,926	 0.001

	 9.	 นายสมยศ		 จิตติพลังศรี	 60,000	 0.001

	 	 โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	การทุนไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 10.	 นายกิตติชัย		 ไกรก่อกิจ	 53,658	 0.001

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 1,233,768	 0.020

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว 6,064,862,170 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 6,064,818,870 99.999

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 43,300 0.001

	 2.	 กลุ ่มผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของธนาคารธนชาต 

อย่างมีนัยส�าคัญ	ได้แก่	ธนาคารทหารไทย	ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	99.96	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 1.	 ING	BANK	N.V.	 	 	 22,190,033,791	 23.028

	 2.	 บริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 	 19,375,000,040	 20.107

	 3.	 กระทรวงการคลัง	 	 	 11,364,282,005	 11.794

	 4.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	 	 	 9,578,979,415	 9.941

	 5.	 SCOTIA	NETHERLANDS	HOLDINGS	B.V.	 	 	 5,723,611,111	 5.940

	 6.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 	 	 5,403,394,082	 5.608

	 7.	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED	 	 	 1,316,959,544	 1.367

	 8.	 GIC	PRIVATE	LIMITED	 	 	 933,133,292	 0.968

	 9.	 กองทัพ	 	 	 784,612,673	 0.814

  ประกอบด้วยกองทัพบก	กองทัพเรือ	กองทัพอากาศ	หน่วยงานทหาร	และ

	 	 บริษัท	อาร์ทีเอ	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)   

	 10.	 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	 	 	 667,690,561	 0.693

	 	 ผู้ถือหุ้นอื่น	ๆ	 	 	 19,021,657,866	 19.740

  จำานวนหุ้นชำาระแล้ว   96,359,354,380 100.000

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   62,601,519,397 64.967

  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว   33,757,834,983 35.033

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 -	ไม่มี	-

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

 

	 -	ไม่มี	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

	 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	 รวมถึงความเพียงพอ

ของเงินกองทุน	โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เป็นครั้งคราวได้	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายแก่บริษัทฯ

	 บริษัทย่อย	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเมื่อผลประกอบการของบริษัทย่อยมีก�าไร	 โดยบริษัทย่อยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจากการ 

ด�าเนนิธรุกจิ	ความเพยีงพอของเงนิกองทนุในการรองรบัธรุกจิของบรษิทัย่อย	รวมถงึเงนิส�ารองตามกฎหมาย	โดยขึน้อยูก่บัธรุกจิแต่ละบรษิทัย่อย	

ทั้งนี้	บริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่บริษัทฯ	ได้เป็นครั้งคราว	เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�าไรพอและสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	และ

เมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ปี	2559ปี	2560ปี	2561 ปี	2558 ปี	2557

หมายเหตุ	 1.	 เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2562	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ประจ�าปี	2562	ในอัตรา	1.20	บาทต่อหุ้น

	 2.	 เมื่อวันที่	16	มกราคม	2563	บริษัทฯ	ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษ	ในอัตรา	4.00	บาทต่อหุ้น

ผลการด�าเนินงาน

	 ก�าไรต่อหุ้น	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(บาท)	 2.85	 2.04	 1.42	 1.86	 1.37

	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 2.60	 2.20	 2.00	 1.80	 1.60

	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	

	 	 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	 90.40	 107.74	 140.43	 95.60	 116.81

	 อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก�าไรสทุธจิากผลการด�าเนนิงาน

	 	 ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(งบการเงินรวม)	(ร้อยละ)	 38.25	 36.61	 38.76	 38.58	 37.70

	 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	5	ปี	ย้อนหลัง



192

รายงานประจำาปี 2562

	 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

	 โดยในปี	2562	คณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	ได้มีการประชุมทั้งสิ้น	8	ครั้ง	เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ	

ดังนี้

	 1.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ	ได้แก่

	 	 -	 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางการและบริษัทฯ	 ประกาศก�าหนด	 

เพือ่เสนอชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย	แทนกรรมการทีล่าออกระหว่างปี	2562	 

เนื่องจากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารทหารไทยตามแผนการรวมกิจการ	 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2562	ของบริษัทฯ	และพิจารณาบุคคลที่เป็นผู้แทนของบริษัทฯ	

และกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	 เสนอชื่อเพื่อเสนอเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของธนาคารธนชาตในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจ�าปี	 2562	 รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ	ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2563

รายงานคณะกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 	 -	 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง	คุณสมบัติ	และองค์ประกอบความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ	(Board	Skill 

Matrix)	 ประจ�าปี	 2562	 และการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการประจ�าปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ 

ประกาศทางการที่ก�ากับดูแลบริษัทฯ

	 	 -	 พิจารณาการว่าจ้างและแต่งต้ังผู้บริหารประจ�าปี	2562

	 2.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 	 -	 พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	2562	ของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่	 รวมถึงพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	เพื่อน�าข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

	 	 -	 พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการชุดย่อย	ประจ�าปี	2562	การจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการ 

จากผลด�าเนินงานประจ�าปี	 2561	 ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผู้บริหารระดับสูง	(ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป)	ส�าหรับปี	2562	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 	 -	 พจิารณาก�าหนดค่าบรกิารงานบรหิารประจ�าปีทีบ่รษิทัฯ	ส่งผูบ้รหิารระดบัสงูไปปฏบิตัหิน้าทีท่ีธ่นาคารธนชาตและบรษิทัย่อยบางบรษิทั	

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

	 3.	พิจารณาวาระที่เกี่ยวกับการด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล

	 	 -	 พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชาตประจ�าปี	 2562	 เพื่อให้สอดคล้อง 

และเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยยังคงพิจารณาตามหลักปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 

(CG	Code)	ของ	ก.ล.ต.	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 -	 พิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศทางการรวมถึงเกณฑ์ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยครบถ้วน	พจิารณาวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	เพือ่ดแูลให้มวีาระการประชมุครบถ้วน 

รวมถึงพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการ	แทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563

	 	 -	 รบัทราบผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	(CGR)	ประจ�าปี	2562	ผลการประเมนิโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2562	 (AGM	 Checklist)	 รายงานสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ประจ�าปี	2562	และสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจการจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2562	ของบริษัทฯ	

เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

	 	 -	 รบัทราบรายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ�าปี	2562	ตามเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี	และพจิารณารายงานคณะกรรมการสรรหา	

ก�าหนดค่าตอบแทน	 และบรรษัทภิบาล	 ที่จะเปิดเผยในรายงานประจ�าปี	 2562	 รวมถึงช่องทางอื่น	 ๆ	 เพื่อติดตามความเพียงพอของหลักการ 

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

	 โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และรายละเอยีดกระบวนการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 

ฉบับนี้แล้ว

     (นายธีรพจน์ วัชราภัย)

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหา	ก�าหนดค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล
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รายงานประจ�าปี 2562

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการ	 จ�านวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ	 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 

การเงิน	และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	 นางศิริเพ็ญ	 สีตสุวรรณ	 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 2.	 นายธีรพจน์	 วัชราภัย	 กรรมการตรวจสอบ

	 3.	 นายปริญญา	 หอมเอนก	 กรรมการตรวจสอบ

	 โดยมีนางสาวศิรินทร	พญาพรหม	รองผู้อ�านวยการ	ส�านักตรวจสอบ	ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนด 

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

	 ในรอบปี	 2562	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ	 ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	 

และผู้สอบบัญชีตามก�าหนดวาระ	 รวม	 15	 ครั้ง	 เป็นการประชุมในวาระปกติ	 12	 ครั้ง	 และวาระพิเศษ	 3	 ครั้ง	 เพื่อรับทราบและพิจารณา 

เรื่องต่าง	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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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 •	 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

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 โดยงบการเงินดังกล่าวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน	และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจ�าเป็นอย่างรอบคอบ

และสมเหตุสมผล	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ	 อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป		 

ทั้งนี้	งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สนับสนุนให้บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

มปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	น่าเชือ่ถอื	และได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้ข้อมลูทางการเงนิมคีวามถกูต้อง 

และครบถ้วนอย่างมีเหตุผล	ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น	 เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบคุณภาพของรายงานทางการเงิน	ระบบการควบคุมภายใน	การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน	รวมทั้งกระบวนการต่าง	ๆ	อย่าง

ครบถ้วน	เพียงพอ	และเหมาะสม	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว		ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่แสดงไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 

ที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562		

มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 (นายบันเทิง	ตันติวิท)	 (นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ)

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่



197

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

	 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ความเห็น

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

ฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงนิสดรวม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท	ทุนธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	 ส�าหรับปี 

สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	ทนุธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	และเฉพาะของบรษิทั	ทนุธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)	โดยถกูต้องตามทีค่วร 

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

	 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของ 

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ด้านจรรยาบรรณอื่น	 ๆ	 ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 2	 และ	 5	 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจและแผนการรวมกิจการระหว่าง 

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	และธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส�าหรับการแสดงมูลค่าอาคาร

จากวิธีราคาทุนเป็นวิธีตีราคาใหม่ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิ 

ส�าหรับปีปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 

ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 

ของข้าพเจ้า	ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย	การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนอง

ต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน	 ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ซึ่งได้ 

รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย	ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

	 ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	12	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เป็นจ�านวน	

62,328	ล้านบาท	(คดิเป็นร้อยละ	39	ของยอดสนิทรพัย์รวม)	และค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ�านวน	3,118	ล้านบาท	ซึง่เป็นจ�านวนทีม่สีาระส�าคญัต่อ

งบการเงนิ	ทัง้นี้	การประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีอ้้างองิตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

และต้องอาศัยข้อสมมติฐานในการประมาณการ	 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดข้อสมมติฐานดังกล่าว	 ด้วยความมี 

สาระส�าคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	

	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ	 ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 

เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี้	การค�านวณมลูค่าหลกัประกนั	การบนัทกึบญัชค่ีาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ประเมนิวธิกีารพจิารณาและค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยั

จะสญูของกลุม่บรษิทั	เปรยีบเทยีบนโยบายของกลุม่บรษิทักบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบั	และทดสอบการควบคมุภายในของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว

	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้สุ่มสอบทานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการสอบทานการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และความถูกต้องของมูลค่า

หลกัประกนัทีใ่ช้ ในการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ทดสอบการค�านวณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชโีดยการตรวจสอบ

ความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	สอบทานสมมติฐานและวิธีการที่กลุ่มบริษัทใช้ ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

	 กลุ่มบริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่รับรู้ ในปี	 2562	จ�านวน	3,937	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	25	ของรายได้รวม	 เนื่องจาก 

รายได้ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อประเภทต่าง	 ๆ	 ที่มีรายการจ�านวนมากและมีลูกค้าจ�านวนมากราย	 อีกทั้งสัญญาเงินให้สินเชื่อ

แต่ละประเภทอาจมเีงือ่นไขการรบัรูร้ายได้ทีแ่ตกต่างกนั	นอกจากนี	้การรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้อาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นหลัก	 และมีหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับเกี่ยวกับการหยุดรับรู้รายได้หากมีการค้างช�าระเกินก�าหนด	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการ 

ตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศกึษา	ประเมนิและสุม่ทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการปล่อยสนิเชือ่ 

และระบบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย	 และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้สุ ่มตรวจสอบสัญญา 

เงินให้สินเชื่อ	 เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่กลุ่มบริษัทใช้	 

รวมทั้งการหยุดรับรู้รายได้ตามกฎเกณฑ์ของทางการ	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้	 และสุ่มตรวจสอบ

รายการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป	

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต

	 ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	25	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กลุ่มบริษัทมียอดคงค้างเงินส�ารองประกันชีวิต

จ�านวน	6,770	ล้านบาท	และส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากสัญญาประกันภัยจ�านวน	1,880	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็น 

ส่วนหนึ่งของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิตตามงบการเงิน	 โดยเงินส�ารองประกันชีวิตเป็นยอดเงินส�ารองสะสมตั้งแต่วันเริ่มท�า

ประกันถึงวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ซึ่งค�านวณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	โดยใช้ข้อสมมติ 

หลายประการที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต	 ณ	 ขณะนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติจะมี 

ผลกระทบต่อยอดส�ารองประกันชีวิต	 และส�าหรับบัญชีส�ารองสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นประมาณการส�ารองทั้งในส่วนของ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	 ซึ่งการประมาณการดังกล่าวค�านวณขึ้น 

โดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งข้อสมมติหลักที่ใช้ ในการค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต	 และต้องใช้
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ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ	 ประมาณการส�ารองดังกล่าวขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรายการ	 จ�านวนเงิน 

และรูปแบบของการเกิดสินไหมทั้งในปัจจุบันและอดีต	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความครบถ้วนของการ 

ประมาณการส�ารองดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าได้ศกึษาและประเมนิระบบการควบคมุภายในเกีย่วกบัการรบัเรือ่งสนิไหมทดแทน	การจดัการสนิไหมทดแทน	การตัง้ประมาณการ

ส�ารองสินไหมทดแทนและสินไหมค้างจ่าย	 และการประมาณการเงินส�ารองประกันชีวิต	 โดยการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติ 

ที่ใช้ ในการประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ใช้ ในการค�านวณเงินส�ารอง 

ประกนัชวีติและประมาณการส�ารองสนิไหมทดแทน	สุม่ตวัอย่างแฟ้มสนิไหมรายใหญ่เพือ่เปรยีบเทยีบกบัความเสยีหายทีต่ัง้ไว้ ในบญัชี	วเิคราะห์

เปรยีบเทยีบข้อมลูส�ารองสนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้ในอดตีกบัทีป่ระมาณการ	นอกจากนี	้ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานการค�านวณประมาณการส�ารอง

ที่จัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่าสอดคล้องกับประมาณการที่ตั้งไว้ ในบัญชี	ประเมินข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ ในการค�านวณ	และทดสอบ

ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในอดีตที่นักคณิตศาสตร์ใช้	และเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ใช้ ในปีก่อน

 ข้อมูลอื่น	

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท	(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด	 ๆ	

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ	 การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระ

ส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

หรือไม่	 หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว	 ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว	 ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน 

ข้อเท็จจริงนั้น	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

 ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า	 งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร 

มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท	

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า

อยู่ด้วย	 ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ 

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน 

จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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	 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

ภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม	ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง	การควบคมุดแูล	และการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

กลุ่มบริษัท	ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน

ไว้	 ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (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:	24	กุมภาพันธ์	2563
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รายงานประจ�าปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
 วนัท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์
เงินสด 2,970                11,021,897       -                        -                        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 8 7,404,040         99,117,357       29,841              23,512              
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 12,755              2,005,388         -                        -                        
เงินลงทุนสุทธิ 10 41,550,937       170,436,987     22,597,140       1,855,854         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 11 45,420,712       3,026,903         71,416,280       33,166,944       
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 12

   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี 62,327,676       820,771,229     743,814            1,466,959         
   ดอกเบียคา้งรับ 11,259              656,970            2                       2                       
   รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 62,338,935       821,428,199     743,816            1,466,961         
   หกั: รายไดร้อตดับญัชี (6,061,974)        (66,158,693)      -                        (2,117)               
          ค่าเือหนีสงสยัจะสูญ 13 (3,117,517)        (24,144,379)      (27,977)             (86,371)             
          ค่าเือการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี -                        (603)                  -                        -                        
รวมเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 53,159,444       731,124,524     715,839            1,378,473         
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 3,128,013         4,822,435         1,605,814         851,814            
ทีดิน อาคารและอุปกร์สุทธิ 15 301,038            8,042,888         77,785              38,623              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 16 138,628            1,850,151         640                   759                   
ค่าความนิยม -                        17,799,200       -                        -                        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 809,047            779,113            -                        -                        
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 18 2,577,224         2,639,539         764,570            289,344            
สินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ือไวเ้พือขาย 19 3,423,074         -                        -                        -                        
สินทรัพยอื์นสุทธิ 20 2,998,680         8,262,790         88,683              38,254              
รวมสินทรัพย์ 160,926,562     1,060,929,172  97,296,592       37,643,577       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

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

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนสินและส่นองเจาอง
เงินรับฝาก -                        751,916,956     -                        -                        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 21 15,659,515       71,922,702       -                        -                        
หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม -                        1,163,165         -                        -                        
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 9 46,515              2,097,019         -                        -                        
ตราสารหนี ทีออกและเงินกย้มื 22 44,780,435       55,012,914       17,587,468       12,200,000       
ประมาณการหนี สิน 23 468,225            3,914,644         52,329              28,683              
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 209,995            1,402,533         148,869            133,868            
ดอกเบียคา้งจ่าย 24 270,194            2,276,928         100,649            89,756              
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 25 13,095,578       14,061,571       -                        -                        
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 26 948,244            1,324,840         193,902            192,451            
เงินปันผลคา้งจ่าย 27 4,582,651         -                        4,582,651         -                        
หนี สินอืน 28 6,806,457         17,917,637       656,866            315,569            
รมหนสิน 86,867,809       923,010,909     23,322,734       12,960,327       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
 วันท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 29
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ 13,156 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
         (2561: หุน้บุริมสิทธิ  13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 132                   132                   132                   132                   
      หุน้สามญั 1,165,116,547 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
         (2561: หุน้สามญั 1,165,116,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 11,651,165       11,651,165       11,651,165       11,651,165       

11,651,297       11,651,297       11,651,297       11,651,297       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645         2,065,645         2,065,645         2,065,645         
องคประกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 30 (2,540,472)        2,352,253         589,637            531,430            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 1,277,830         1,277,830         1,277,830         1,277,830         

- สาํรองหุน้ทุนซือคืน 999,964            764,980            999,964            764,980            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,378,669       48,388,381       58,389,449       9,157,048         
หกั: หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 29 (999,964)           (764,980)           (999,964)           (764,980)           
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,832,969       65,735,406       73,973,858       24,683,250       
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,225,784         72,182,857       -                        -                        
รวมส่วนของเจ้าของ 74,058,753       137,918,263     73,973,858       24,683,250       
รวมหนสินและส่วนของเจ้าของ 160,926,562     1,060,929,172  97,296,592       37,643,577       

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
 วันท  ธันวาม 

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ 29
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ 13,156 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
         (2561: หุน้บุริมสิทธิ  13,216 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 132                   132                   132                   132                   
      หุน้สามญั 1,165,116,547 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท
         (2561: หุน้สามญั 1,165,116,487 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 11,651,165       11,651,165       11,651,165       11,651,165       

11,651,297       11,651,297       11,651,297       11,651,297       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645         2,065,645         2,065,645         2,065,645         
องคประกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 30 (2,540,472)        2,352,253         589,637            531,430            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 1,277,830         1,277,830         1,277,830         1,277,830         

- สาํรองหุน้ทุนซือคืน 999,964            764,980            999,964            764,980            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,378,669       48,388,381       58,389,449       9,157,048         
หกั: หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 29 (999,964)           (764,980)           (999,964)           (764,980)           
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 65,832,969       65,735,406       73,973,858       24,683,250       
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,225,784         72,182,857       -                        -                        
รวมส่วนของเจ้าของ 74,058,753       137,918,263     73,973,858       24,683,250       
รวมหนสินและส่วนของเจ้าของ 160,926,562     1,060,929,172  97,296,592       37,643,577       

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรหรือขาดทุน
การดําเนินงานต่อเนือง
รายไดด้อกเบีย 33 4,339,052         4,074,002         119,875            80,413              
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 34 (1,599,451)        (1,515,026)        (538,227)           (571,714)           
รายได้ดอกเบียสุทธิ 2,739,601         2,558,976         (418,352)           (491,301)           
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,458,217         1,703,493         609                   556                   
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (255,713)           (263,751)           (575)                  (539)                  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 35 1,202,504         1,439,742         34                     17                     
กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพอคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 36 145,707            41,341              -                        -                        
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 37 513,526            423,097            53,837,128       109,417            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 366,638            542,607            -                        -                        
กาํไรจากทรัพยสินรอการายและทรัพยสินอน 221,627            368,905            440,257            220,122            
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 38 7,982,593         7,891,387         -                        -                        
รายไดเ้งินปันผล 181,467            260,963            3,630,726         3,594,276         
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  822,886            662,306            51,639              124,466            
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 14,176,549       14,189,324       57,541,432       3,556,997         
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 39 (6,574,234)        (6,084,781)        -                        -                        
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 7,602,315         8,104,543         57,541,432       3,556,997         
ค่าช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน  
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,895,377         1,792,738         139,186            121,529            
ค่าตอบแทนกรรมการ 40 69,772              58,504              46,569              39,674              
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สานทีและอุปกร 245,286            257,954            20,589              19,287              
ค่าภาษีอากร 34,655              35,149              3,895                3,354                
ค่าใชจ่้ายอน 907,484            874,371            83,997              48,946              
รวมค่าช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน  3,152,574         3,018,716         294,236            232,790            
หนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลบั) 41 (316,254)           301,649            (14,037)             7,780                
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 4,765,995         4,784,178         57,261,233       3,316,427         
ภาษีเงนิได้ 17.2 (1,366,653)        (926,901)           (141)                  12                     
กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง 3,399,342         3,857,277         57,261,092       3,316,439         
การดําเนินงานทียกเลกิ
กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานทียกเลกิ 13,360,708       11,949,274       -                        -                        
รวมกาํไรสําหรับปี 16,760,050       15,806,551       57,261,092       3,316,439         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงองงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจ�าปี 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน 42
การดําเนินงานต่อเนอง
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอขาย 379,514            (323,885)           34,473 (78,042)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอนในบริษทัร่วม (64,689)             (93,732)             -                        -                        
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน 27,766              69,663              (6,894)               15,608              

342,591            (347,954)           27,579              (62,434)             
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 88,852              -                        39,830              -                        
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนในบริษทัร่วม 246,604            (158)                  -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (75,622)             2,782                (5,547)               (621)                  
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน (14,039)             388                   (7,966)               -                        

245,795            3,012                26,317              (621)                  
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนจากการดําเนินงานต่อเนอง 588,386            (344,942)           53,896              (63,055)             
การดําเนินงานทยกเลกิ
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนจากการดําเนินงานทยกเลกิ 2,996,555         (909,012)           -                        -                        
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน 3,584,941         (1,253,954)        53,896              (63,055)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนอง 3,987,728         3,512,335         57,314,988       3,253,384         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก 16,357,263       11,040,262       -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 20,344,991       14,552,597       57,314,988       3,253,384         

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทเป็นของบริษัท
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนอง 1,729,979         1,768,109         57,261,092       3,316,439         
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 9,077,080         6,071,319         -                        -                        
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทั 10,807,059       7,839,428         57,261,092       3,316,439         
ส่วนทเป็นของส่วนไดเสยทไม่มอาํนาจวบุม
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนอง 1,669,363         2,089,168         
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 4,283,628         5,877,955         
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,952,991         7,967,123         

16,760,050       15,806,551       
-                        -                        (57,261,092)      (3,316,439)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน 42
การดําเนินงานต่อเนอง
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอขาย 379,514            (323,885)           34,473 (78,042)
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอนในบริษทัร่วม (64,689)             (93,732)             -                        -                        
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน 27,766              69,663              (6,894)               15,608              

342,591            (347,954)           27,579              (62,434)             
ายาทัดภทายาใหาในาหาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 88,852              -                        39,830              -                        
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนในบริษทัร่วม 246,604            (158)                  -                        -                        
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (75,622)             2,782                (5,547)               (621)                  
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน (14,039)             388                   (7,966)               -                        

245,795            3,012                26,317              (621)                  
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนจากการดําเนินงานต่อเนอง 588,386            (344,942)           53,896              (63,055)             
การดําเนินงานทยกเลกิ
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนจากการดําเนินงานทยกเลกิ 2,996,555         (909,012)           -                        -                        
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน 3,584,941         (1,253,954)        53,896              (63,055)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนอง 3,987,728         3,512,335         57,314,988       3,253,384         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก 16,357,263       11,040,262       -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 20,344,991       14,552,597       57,314,988       3,253,384         

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทเป็นของบริษัท
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนอง 1,729,979         1,768,109         57,261,092       3,316,439         
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 9,077,080         6,071,319         -                        -                        
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทั 10,807,059       7,839,428         57,261,092       3,316,439         
ส่วนทเป็นของส่วนไดเสยทไม่มอาํนาจวบุม
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนอง 1,669,363         2,089,168         
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก 4,283,628         5,877,955         
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,952,991         7,967,123         

16,760,050       15,806,551       
-                        -                        (57,261,092)      (3,316,439)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับป สินสุดวนัท  ธันวาม 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทเป็นของบริษัทฯ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 2,108,033         1,534,875         57,314,988       3,253,384         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก 10,495,185       5,608,096         -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริทั 12,603,218       7,142,971         57,314,988       3,253,384         
ส่วนทเป็นของส่วนได้เสยทไม่มอาํนาจวบุม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,879,695         1,977,460         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก 5,862,078         5,432,166         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,741,773         7,409,626         

20,344,991       14,552,597       

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 43
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้)
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1.51                  1.52                  49.98                2.85                  
      กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 7.92                  5.22                  -                        -                        

9.43                  6.74                  49.98                2.85                  
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้)
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1.51                  1.52                  49.98                2.85                  
      กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 7.92                  5.22                  -                        -                        

9.43                  6.74                  49.98                2.85                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ
ําหรับ ินุดันท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนแบ่งส่วนเกินทุน
ส่วนเกินทุน ส่วนของเงินลงทุน ส่วนเกินทุน  ส่วนแบ่ง จากการเปลียนแปลง

ส่วนเกิน จากการเปลียนสัดส่วน ทีต ํากวา่มูลค่า จากการ ส่วนเกินทุน กาํไร (ขาดทุน) สัดส่วนการถือหุน้ ส่วนไดเ้สีย
ส่วนเกิน มูลค่าหุน้ของ การถือหุน้ สินทรัพยส์ุทธิของ เปลียนแปลง จากการตีราคา เบด็เสร็จอืน ในบริษทัย่อย ทุนสํารอง สํารอง ทีไม่มีอาํนาจ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั บริษทัย่อย ในเงินลงทุน บริษทัย่อย/ร่วม มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ในบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน ควบคุม รวม

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 32) -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       (2,679,798)       -                      -                           (2,679,798)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       978                   -                      -                           978                       
จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       -                        (764,980)         -                           (764,980)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสํารองหุน้ทุนซือคืน -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       764,980          (764,980)          -                      -                           -                            
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน -                 (413,500)       -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       (1,399,914)      413,500            1,399,914       -                           -                            
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยลดลง -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       -                        -                      (3,281,252)          (3,281,252)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัย่อยของบริษทัร่วม -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      (597)                         -                       -                       -                        -                      (193)                    (790)                     
โอนไปกาํไรสะสม -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       (20,665)          (2,229)            (455)                         -                       -                       23,349              -                      -                           -                            
กาํไรสําหรับปี -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       7,839,428         -                      7,967,123           15,806,551          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                 -                     -                        -                   -                                -                           (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        

ยอดหลอ  ันท  มกราม  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        
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       (7,790,506)       -                      -                           (7,790,506)           
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       1,110                -                      -                           1,110                    
จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       -                        (234,984)         -                           (234,984)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสํารองหุน้ทุนซือคืน -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       234,984          (234,984)          -                      -                           -                            
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อยลดลง
    จากการเพิมสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                 -                     -                        -                   -                                1,170                   250,500           7,554              172,202         21,736                     -                       -                       (294,709)          -                      6,432,094           6,590,547            
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในเงินลงทุน -                 -                     -                        -                   (4,639,664)                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       -                        -                      -                           (4,639,664)           
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย
    ของบริษทัร่วม -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      (64)                           -                       -                       -                        -                      (5)                        (69)                       
โอนไปกาํไรสะสม -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       (70,785)          (13,431)          -                               -                       -                       84,216              -                      -                           -                            
ลดลงจากการขายบริษทัย่อย -                 -                     -                        (775,814)     -                                -                           -                       (1,841,619)     -                      -                               -                       2,617,433         -                      (78,130,935)        (78,130,935)         
กาํไรสําหรับปี -                 -                     -                        -                   -                                -                           -                       -                      -                      -                               -                       -                       10,807,059       -                      5,952,991           16,760,050          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับปี -                 -                     -                        -                   -                                -                           509,779           1,348,170      137,541         -                               -                       -                       (199,331)          -                      1,788,782           3,584,941            
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132             11,651,165    2,065,645         -                   (4,639,664)                231,255               1,111,739        64,202           611,186         80,810                     1,277,830       999,964          53,378,669       (999,964)         8,225,784           74,058,753          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและาํระแลว้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ
ําหรับ ินุดันท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน เปลียนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน รวม

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 32) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (2,679,798)            -                           (2,679,798)            
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรหผู้้ือหุน้
   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           978                       -                           978                       
จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (764,980)              (764,980)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           764,980                (764,980)              -                           -                           
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน -                           (413,500)              -                           -                           -                           -                           (1,399,914)            413,500                1,399,914             -                           
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           3,316,439             -                           3,316,439             
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (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           

ยอดหลอ  ันท  มกราม  132                       11,651,165           2,065,645             519,152                12,278                  1,277,830             764,980                9,157,048             (764,980)              24,683,250           
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (7,790,506)            -                           (7,790,506)            
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรหผู้้ือหุน้
   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,110                    -                           1,110                    
จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (234,984)              (234,984)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           234,984                (234,984)              -                           -                           
โอนไปกาํไรสะสม -                           -                           -                           -                           (1,236)                  -                           -                           1,236                    -                           -                           
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           57,261,092           -                           57,261,092           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           27,579                  31,864                  -                           -                           (5,547)                  -                           53,896                  
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132                       11,651,165           2,065,645             546,731                42,906                  1,277,830             999,964                58,389,449           (999,964)              73,973,858           

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและาํระแลว้

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
บแดการลยนแล่นอจาอ
ําหรับ ินุดันท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน
จากการ ส่วนเกินทุน

ส่วนเกิน เปลียนแปลง จากการตีราคา ทุนสาํรอง สาํรอง
หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั มูลค่าหุน้สามญั มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ สินทรัพย์ ตามกฎหมาย หุน้ทุนซือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  หุน้ทุนซือคืน รวม

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 32) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (2,679,798)            -                           (2,679,798)            
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรหผู้้ือหุน้
   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           978                       -                           978                       
จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (764,980)              (764,980)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           764,980                (764,980)              -                           -                           
ลดทุนจากการยกเลิกหุน้ทุนซือคืน -                           (413,500)              -                           -                           -                           -                           (1,399,914)            413,500                1,399,914             -                           
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           3,316,439             -                           3,316,439             
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           (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           

ยอดหลอ  ันท  มกราม  132                       11,651,165           2,065,645             519,152                12,278                  1,277,830             764,980                9,157,048             (764,980)              24,683,250           
จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 32) -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (7,790,506)            -                           (7,790,506)            
โอนกลบัเงินปันผลทีจดัสรรหผู้้ือหุน้
   ทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผล -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,110                    -                           1,110                    
จ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           (234,984)              (234,984)              
จดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองหุน้ทุนซือคืน -                           -                           -                           -                           -                           -                           234,984                (234,984)              -                           -                           
โอนไปกาํไรสะสม -                           -                           -                           -                           (1,236)                  -                           -                           1,236                    -                           -                           
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           57,261,092           -                           57,261,092           
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           27,579                  31,864                  -                           -                           (5,547)                  -                           53,896                  
ยอดหลอ  ันท  ธันาม  132                       11,651,165           2,065,645             546,731                42,906                  1,277,830             999,964                58,389,449           (999,964)              73,973,858           

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ทุนทีออกและาํระแลว้



210

รายงานประจ�าปี 2562

งบกระแสเงินสด

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับ สินสุดนัท  ธันาม 

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23,464,638       18,411,025       57,261,233       3,316,427         
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (366,638)           (542,607)           -                       -                       
   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 84,342              1,472,395         7,040                7,530                
   หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (โอนกลบั) (316,254)           4,784,661         (14,037)             7,780                
   ประมาณการหนี สินเพิมขึน 122,721            759,900            18,099              2,174                
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน (ลดลง) 343,628            (100,141)           (4,590)              (57,386)             
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอื์นเพิมขึน (ลดลง) (1,732)              29,234              (969)                 2,873                
   ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร 1,678                -                       -                       -                       
   ดอกเบียรับและกาํไรจากการโอนสินทรัพยช์าํระหนี (6,012)              (4,445)              -                       -                       
   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/
      ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (266,274)           199,593            -                       -                       
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (4,663,620)        (37,890)             (53,647,405)      (24,875)             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง -                       132,867            -                       -                       
   กาํไรจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       (28)                   (58,084)             
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,989              (25,562)             (37)                   (2,143)              
   รายไดค้า้งรับอืนเพิมขึน (180,140)           (468,415)           -                       -                       

18,227,326       24,610,615       3,619,306         3,194,296         
   รายไดด้อกเบียสุทธิ (2,739,601)        (30,767,231)      418,352            491,301            
   รายไดเ้งินปันผล (181,467)           (502,518)           (3,630,726)        (3,594,276)        
   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 4,041,806         43,917,348       59,064              59,946              
   เงินสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (362,494)           (13,682,204)      -                       -                       
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (984,679)           (1,548,867)        (8,254)              (5,579)              
กาํรจากการดาํเนินงานก่อนการเลยนแลงน
   สินทรัยและหนสินดาํเนินงาน 18,000,891       22,027,143       457,742            145,688            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

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

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (68,888)             (3,132,910)        (6,330)              (1,165)              
   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ (8,712)              1,230,119         -                       -                       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ (925,994)           612,945            -                       -                       
   เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี (2,468,972)        (53,452,323)      676,771            (658,792)           
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 531,600            6,284,126         (747,370)           11,584              
   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (64,833)             487,242            289,344            (289,344)           
   สินทรัพยอื์น 113,155 (872,896)           (46,275)             (2,591)              
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   เงินรับฝาก -                       35,825,867       -                       -                       
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  (3,028,743)        (10,251,111)      -                       -                       
   หนี สินจ่ายคืนเมือทวงาม -                       (825,491)           -                       -                       
   หนี สินตราสารอนุพนัธ์ 42,015              (1,444,263)        -                       -                       
   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ (10,688)             (1,126,178)        (192,451)           -                       
   หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (965,992)           (579,530)           -                       -                       
   หนี สินอืน 92,927              574,324            340,820            13,485              
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 11,237,766       (4,642,936)        772,251            (781,135)           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพิมขึน) ลดลง (29,382,633)      6,390,741         (20,653,307)      853,701            
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม (70,249,755)      -                       (70,249,755)      -                       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 87,113,406       58,449              85,075,522       29,423              
เงินสดรับจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       610,943            
เงินสดรับดอกเบีย 225,990            2,781,486         8,203                19,860              
เงินสดรับเงินปันผล 393,888            752,903            3,630,726         3,594,276         
เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (104,807)           (479,571)           (5,655)              (757)                 
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,521                55,706              47                     2,930                
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (12,001,390)      9,559,714         (2,194,219)        5,110,376         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

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

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 18,956,837       17,620,202       8,943,851         3,100,000         
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื (9,654,158)        (14,202,866)      (3,600,000)        (3,600,000)        
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื (1,184,447)        (2,250,088)        (480,154)           (577,893)           
เงินปันผลจ่าย (3,206,745)        (2,678,820)        (3,206,745)        (2,678,820)        
เงินสดจ่ายซือหุ้นทุนซือคืน (234,984)           (572,528)           (234,984)           (572,528)           
เงินปันผลจ่ายส่วนดเ้สียทีม่มีอาํนาจควบคุม (3,919,763)        (3,264,064)        -                       -                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 756,740            (5,348,164)        1,421,968         (4,329,241)        
เงนิสดลดลงสุทธิ (6,884)              (431,386)           -                       -                       
เงนิสด ณ วนัต้นปี 9,854                11,453,283       -                       -                       
เงนิสด ณ วนัปลายปี 2,970                11,021,897       -                       -                       

ข้อมูลเิมเติมประกอบกระแสเงนิสด
รายการทีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนี เงินให้สินเชือ 
      และเงินลงทุนในลูกหนี ทีซือมา 807,593            6,126,696         -                       -                       
   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                       -                       2,040                98,110              
   หนี สูญตดับญัชี 156,793            5,653,975         44,306              -                       
   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 2,161                83,612              39                     -                       
   เงินปันผลคา้งจ่าย 4,582,651         -                       4,582,651         -                       
   ลูกหนีจากการซือขายบริษทัยอ่ย 764,039            -                       764,039            -                       
   เจา้หนีจากการซือบริษทัร่วม 193,750            -                       193,750            -                       

.
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน งของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับป สินสุดวนัท 1 ธันวาคม 22 

1. ข้อมูลทัวไป    

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

บริษทัยอ่ยทังหมดจดัตังเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจให้
เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซิงและเช่าซือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต และอืน  (2561 บริษทัยอ่ย
ทังหมดจดัตังเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยดาํเนินธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ธุรกิจหลกัทรัพย ์
ธุรกิจให้เช่าสินทรัพยแ์บบลีสซิงและเช่าซือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจการจดัการ
กองทุน และอืน ) 

2.       การปรับโครงสร้างธุรกจิของบริษัทฯและธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่าง 
ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

เมือวนัที 7 สิงหาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯครั งที 2562 ไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจของบริษทัฯและธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และแผนการรวมกิจการระหวา่ง
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) รวมทังแผนการดาํเนินการทีเกียวขอ้ง รวมถึงอนุมติั
การเขา้ทาํสัญญาต่าง  และไดล้งนามในสัญญาทีเกียวขอ้งเมือวนัที  สิงหาคม 2562 

เมือวนัที 2 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั งที 12562 ขึนเพือให ้           
ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัระเบียบวาระการประชุมทีสําคญัเพือดาํเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของบริษทัฯ และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต และ
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) โดยทีประชุมมีมติอนุมติั มีรายละเอียดดงันี   

1. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซือหุ้นสามญัทีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ถืออยูใ่น
บริษทัยอ่ยและบริษทัอืนบางบริษทั ในส่วนทีเสนอขายใหแ้ก่ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
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2 

. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซือหุ้นสามญัทีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ถืออยูใ่น
บริษทัย่อยและบริษทัอืนบางบริษทั ในส่วนทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) ผา่นบญัชี ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต เพือให้
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอืนในบญัชีดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

3. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทีถือ
อยูท่ ังหมดใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

4. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จาํกัด 
(มหาชน) ในส่วนทีเสนอขายใหแ้ก่บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

5. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จาํกัด 
(มหาชน) ในส่วนทีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ผา่นบญัชี 
ทุนธนชาตเพือเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายยอ่ยของธนาคารธนชาต เพือให้บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) เสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนในบญัชีดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) 

6. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) ซือหุ้นสามญัที  n ng B.V. ถืออยู่
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัอืนบางบริษทัภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ทุนธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

เมือวนัที 3  4 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ดงันี  

1. ซือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอืนทีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุน้ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธนชาต 

2. ขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

3. ซือหุน้สามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และ 

4. ซือหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอืนบางบริษทัจาก  n ng B.V. ภายหลงั
การปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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3 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

3.1 งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 จดัทาํขึนตามมาตรานการรายงานทางการเงินทีกาํหนด
ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึนเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศ ธปท. 
เรือง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิงทีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินลงวนัที 4 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

3.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

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

 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2562 2561 2562 2561 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์ - 50.96 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.96 - - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั 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 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
99.96 - 

 
- - 

บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ                              
จาํกดั (มหาชน) 

ประกนัชีวติ 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ/
ประกนัวนิาศภยั 

51.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จาํกดั บริการ 51.00 51.00 - - 
บริษทั ธนชาต เอสพวี ี1 จาํกดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 100.00 - - - 
บริษทั ธนชาต เอสพวี ี2 จาํกดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 99.96 - - - 
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 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ            
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2562 2561 2562 2561 
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั จดัการลงทุน - - - 75.00 
บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ/

ประกนัวนิาศภยั 
- - - 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 

บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซือและลิสซิง - - 55.47 65.18 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั  บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัชีวติ/

ประกนัวนิาศภยั 
- - 55.47 65.18 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการดาํเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยทีมีสาระสําคัซึ งรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม  วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสาํคัมีดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
          รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ     
 สินทรัพยร์วม สาํหรับปี 
 2562 2561 2562 2561 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) () - 973,716 32,449 33,137 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 8,280 9,287 (40) 112 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 15,025 13,695 2,365 3,326 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6,678 8,509 1,251 1,644 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2,398 2,066 (261) 120 
บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 50,407 47,124 2,937 2,899 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั () - 630 1,698 1,820 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 886 936 188 120 
(1) กกิิ ิ 1   ล 1 กิกลิก 

ค) งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 ไดร้วมลการดาํเนินงานของ
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั และบริษทั ธนชาต 
โบรกเกอร์ จาํกดั ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2562 จนถึงวนัทีจาํหน่ายเงินลงทุน โดยบริษทัย่อยดงักล่าว          
มีรายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงานรวม 35,332 ลา้นบาท และกาํไรสุทธิรวม 13,361 ลา้นบาท 
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ง) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการทีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ            
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการทีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสังการกิจกรรม          
ทีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนันได ้ 

จ) บริษทัฯจดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัย่อยทังหมดตังแต่วนัทีบริษทัฯมีอาํนาจ           
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัทีบริษทัฯสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนัน 

ฉ) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรีทีใช้นโยบายการบัญชีทีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้ 

ช) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที มีสาระสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก                   
งบการเงินรวมนี แล้ว เงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดกับ               
ส่วนของเจา้ของของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ซ) ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนที
ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ               
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ งแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก มาตรฐานการรายงานทางการเงินทเริมมบังับใ ใน ัุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ นเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ งได้มีการ
เปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี  
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าากาาาากา    า้ากาากูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีทีเกียวขอ้งต่อไปนี   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรับปรุง 2560) เรือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  (ปรับปรุง 2560) เรือง รายได ้ รายการแลกเปลียนเกียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  

(ปรับปรุง 2560)  
เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 
(ปรับปรุง 2560)  

เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  
(ปรับปรุง 2560)  

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 กบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาทีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับอืน มาตรฐานฉบบันี ได้กาํหนดหลักการ 5 
ขันตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวน
เงินทีสะทอ้นึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีได้
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที
เกียวขอ้งทังหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขันตอน  

มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 าากาาาากาค้ากาา    
  กาค  

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ึ งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที  มกราคม 256 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ นเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ              
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี ทีไดมี้การเปลียนแปลง
หลกัการสาํคญั ึ งสามารสรุปไดด้งันี  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเรงมทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที  เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที  การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที  การชาํระหนี สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเกียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มนี มีผลบังคับใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ           
แนวปิบติัทางการบญัชีบางฉบบัทีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบันีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการ
ดงัต่อไปนี   

- การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไม่ใช่บริษัท                     
จดทะเบียน - บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป นสินทรัพยทางการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือผ่านกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืน ทังนีหากเลือกแสดงการเปลียนแปลง
มูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนใดผา่นกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนแลว้จะไม่สามารถยกเลิกได ้
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- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขายประเภทตราสารทุน - บริษทัฯ          
และบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนึ งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้วา่จะจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าว (บางส่วน) เป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าวส่วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือขายทีถูกจดัประเภทใหม่ึ งเคยแสดงรายการภายใตก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะถูกจดัประเภทเป็นกาํไรสะสม  

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด
ว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการดอ้ยค่าด้านเครดิต
เกิดขึนก่อน   

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์                    
เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม               
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลทาํให้
กําไรสะสมยกมาต้นปี 2563 เฉพาะส่วนทีเป็นของบริษัทฯในงบการเงินรวมมีจาํนวนเพิมขึ น                  
รวมทังสินประมาณ 73 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 59 ลา้นบาท) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหนี สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนันมีมูลค่าตํา 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการนาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบันี มาถือปฏิบติัใช้ครั งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไร
สะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบ
ต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน
เพิมขึนรวมทังสินประมาณ 454 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ประมาณ 79 ลา้นบาท) และ
หนี สินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเพิมขึนรวมทังสินประมาณ 454 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: ประมาณ 79 ลา้นบาท) 

 การเปลีนแปลงนบาการบีเกีวกบการแสดงมูลค่าอาคารจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิการตีราคาใหม่ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้บทวนและเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกบญัชีมูลค่าทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์สาํหรับสินทรัพยป์ระเภทอาคารจากเดิมทีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคาทีตีใหม่ ึ งคือมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัทีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระภายนอก 

ในการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ถือปฏิบติัตามข้อกาํหนดของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 ึ งถือเป็นการปรับมูลค่าของสินทรัพยต์ามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 เรือง ทีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ึ งไม่กาํหนดให้ตอ้งนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงินงวดบญัชี
ก่อน ดงันันจึงใชว้ธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

การเปลียนแปลงนี มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ:   
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - อาคารสุทธิเพิมขึน 79 34 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิมขึน 218 - 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิมขึน 16 7 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 1 - 
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของเพิมขึน 204 27 
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิมขึน 78 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:   
กาํไรหรือขาดทุน   
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียลดลง 17 - 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สานทีและอุปกรณ์เพิมขึน  5 1 
ภาษีเงินไดล้ดลง 1 - 
กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิกลดลง 110 - 
กาํไรส่วนทีเป นของื้อหุน้ของบริษทัให่ลดลง 71 1 
กาํไรส่วนทีเป นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง 59 - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิมขึน 84 35 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนในบริษทัร่วมเพิมขึน 235 - 
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนเพิมขึน 17 7 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนจากการดาํเนินงานทียกเลิกเพิมขึน 1,218 - 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนส่วนทีเป นของื้อหุน้ของบริษทัให่เพิมขึน 905 28 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนส่วนทีเป นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัยอ่ยเพิมขึน 614 - 
กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัท   
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐานลดลง (บาทต่อหุน้)   

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.014 - 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.049 - 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดลดลง (บาทต่อหุน้)   
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.014 - 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 0.049 - 
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6. ยบายการบัาั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

ก) ดอกเบียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเชือ 

ดอกเบียรับจากเงินให้สินเชือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ รายไดต้าม
สัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง (eie iee ed) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้สินเชือทีผิดนดัชาํระ  
เงินต้นหรือดอกเบี ยเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชําระ และจะโอนกลับรายการ
ดอกเบี ยค้างรับทีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายได้แล้วนันออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้ดอกเบี ยหลัง
จากนันจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บชาํระหนี ทีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี ยสําหรับลูกหนี ภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี ใหม่ตาม
เกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบียทีลูกหนี ตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา ยกเวน้หนี ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี ทีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปิบติัตามเงือนไขการปรับโครงสร้างหนี ใหม่ ซึ งจะ
รับรู้เป็นรายไดด้อกเบียตามเกณฑ์เงินสดจนกวา่ลูกหนีจะปิบติัตามเงือนไขการปรับโครงสร้างหนี
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี ยจากลูกหนี ที รับซือหรือรับโอน โดยคาํนวณหาอัตรา
ผลตอบแทนทีใชก้าํหนดราคาทุนของลูกหนีทังกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนทีซือ) 
ของลูกหนี คงเหลือสําหรับลูกหนี ทีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี โดยจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี ยใน
จาํนวนทีไม่สูงกวา่จาํนวนเงินทีไดรั้บชาํระจากลูกหนี  และภายหลงัการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี
จะรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนี ทีรับซือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงสําหรับลูกหนี ทีมี
การจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีทีดอกเบี ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตัวเงินหรือเงินให้สินเชือแลว้ ดอกเบี ยหรือส่วนลด
ดงักล่าวจะบนัทึกเป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ลียเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตัวเงิน
หรือระยะเวลาของเงินใหสิ้นเชือนันหรือตามสัดส่วนของหนี ทีไดรั้บชาํระ  

ดอกผลจากการให้เช่าซือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบียทีตวัแทนจาํหน่ายรถยนต์ให้กบัลูกคา้            
ซึ งจะทยอยรับรู้รายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบียตามสัญญาเช่าซือ 

ข)     ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้มือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัทีทีเกิดรายการ 

ง) ดอกเบียจากเงินใหสิ้นเชือเพือซือหลกัทรัพย ์

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

จ) กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

กําไร (ขาดทุน) จากการซื อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย                    
ณ วนัทีทีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง ทังนี ในกรณีทีบริษทัฯและบริษทัย่อยให้
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งปันส่วนสิงตอบแทนทีได้รับจากการ
ใหบ้ริการดงักล่าวในแต่ละคราวดว้ยมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสมเป็นรายไดร้อตดับญัชี ซึ งบนัทึก
เป็นส่วนหนึ งของบญัชี “หนี สินอืน” ในงบแสดงานะการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายได้
ในส่วนของกาํไรขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือลูกคา้มาใช้สิทธิพิเศษดงักล่าว และบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดป้ิบติัตามสัญญาภาระผกูพนัทีจะจดัหารางวลันันแลว้  

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัภยั 

 เบียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ทียกเลิกและการส่งคืนเบี ยประกันภยั และปรับปรุงด้วยสํารองเบี ย
ประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบี ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัทีทีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีทีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบี ยประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้มือไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 
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 สัญญาประกนัชีวติ 

เบียประกนัชีวติบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัทีทีมีลบงัคบัในกรมธรรมห์ลงัจากหกัเบียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืน และสําหรับกรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายได้เมือถึงกาํหนดชาํระเฉพาะเบี ยประกันของ
กรมธรรมที์มีลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัสินปี 

6.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบียจ่าย 

ดอกเบี ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีทีดอกเบี ยได้คิดรวมอยู่ในตัวเงินจ่ายแล้ว 
ดอกเบียนันจะบนัทึกเป็นดอกเบียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉลียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัวเงินนัน 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเมือเริมแรกทีเกิดขึนจากการใหเ้ช่าซือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหนา้ ค่าอากรแสตมป์) 
จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง และแสดงหักจากรายไดด้อกเบียตลอดอายุของ
สัญญาเพือใหส้ะทอ้นถึงอตัราลตอบแทนทีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบี ยจากการให้เช่าซือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

6.3 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 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผือขาย เงินลงทุนในตราสารหนี               
ทีจะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทัวไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัทีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แลว้แต่ประเทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน  

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุทธิทีได้รับกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน              
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีทีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนเพียง
บางส่วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยทีใช้ในการคาํนวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายใช้วิธีถัวเลีย                  
ถ่วงนําหนกั 

6.4 เงินลงทุนในลูนทนลเงเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนแสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ในกรณีลูกหนี ทีรับโอนได้มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะโอนเงินลงทุนใน
ลูกหนีดงักล่าวไปเป็นเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอด
คงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี   

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนโดยใช้วิธีการประเมิน
มูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากมูลค่าหลกัประกนั 
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6.5 เ งินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี              
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ งการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียนี จะ
บนัทึกเงินลงทุนเริมแรกในราคาทุนแล้วปรับด้วยส่วนได้เสียทีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตาม
อตัราส่วนการลงทุน  

6.6 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 ทีอยูร่ะหว่างดาํเนินคดี ประนอมหนี หรือ
ผอ่นชาํระ และสําหรับลูกหนี ทีซือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหนีจากการซือขาย
หลกัทรัพย”์ 

6. ่เอนงัยะูญ 

ก) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี เงินใหสิ้นเชือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ของเงินใหสิ้นเชือตามหลกัเกณที์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิมดว้ยจาํนวนเงินเพิมเติมทีคาดวา่
จะเรียกเก็บจากลูกหนีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี จากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเสียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีตังเพิม(ลด)บนัทึกบญัชี
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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สําหรับลูกหนี เงินให้สินเชือ (ยกเวน้ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยทีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร) ทีจดัชันเป็นหนีปกติ (รวมลูกหนี ทีผา่นการปรับโครงสร้างหนี ) และจดัชันเป็นหนีกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัสํารองในอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหนี เงินตน้คง
คา้ง (ไม่รวมดอกเบียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั และสาํหรับลูกหนีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนั
เงินสาํรองในอตัราร้อยละ 100 สาํหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหนีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดทีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บจากการจาํหน่าย
หลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบี ยคิดลดและระยะเวลาทีคาดว่าจะจาํหน่ายหลักประกันได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทังนี  สําหรับลูกหนี ดอ้ยคุณภาพทีเป็นลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือหรือลูกหนี 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)  บริษทัย่อยทีประกอบธุรกิจให้เช่าซือและให้เช่าการเงินตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
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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6. 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 คง
คา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย (รวมดอกเบียคา้งรับทีหยุดรับรู้รายไดจ้นถึงวนัปรับโครงสร้างหนี ) ส่วนเกินของ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์มากกวา่มูลหนีคงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีหรือ
ดอกเบียรับในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้แต่กรณี 

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนีโดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบียทีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุน
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเมือมีการปรับโครงสร้างหนี  

6.9 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยที์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพือการซือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินทีลูกคา้วางเป็นประกนัเพือการซือขายสัญญาซือขายล่วงหน้า เป็นสินทรัพยแ์ละหนี สิน 
ของบริษทัย่อยเพือการควบคุมภายใน และ ณ วนัทีในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนที
ไม่มีภาระคํ าประกนัออกทังด้านสินทรัพยแ์ละหนี สิน โดยจะแสดงเพาะสินทรัพยที์เป็นของบริษทัย่อย
เท่านัน 
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6.10 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ึ งอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหนี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ ึ งมูลค่าทีคาดวา่
จะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับปรุงเพิมเติมตาม
หลกัเกณฑข์อง ธปท. ประกอบกบัการพิจารณาประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

 กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมือขาย ยกเวน้การขายโดยการให้ผูื้ อกู้ยืมเงิน กาํไรจะรับรู้ตามหลักเกณฑ์ทีกาํหนดโดย ธปท. 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน                
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

6.11 ทิน อาารอุกร์ าสอราา 

ก) ที ดินแสดงมูลค่าตามราคาที ตีใหม่หักค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเสือมราคา อาคารแสดงมูลค่าตามราคาทีตีใหม่หลงัหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า            
(ถา้มี) ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทีตีใหม่โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        5 - 50 ปี 

ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ มแรกของทีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัทีได้สินทรัพย์มา 
หลงัจากนันบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดง
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาทีตีใหม่ ทังนีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าว
เป็นครั งคราวเพือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาํคญั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาทีลดลงใน
ส่วนกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนทีเพิมจากการตีราคาใหม่นี จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนทีเคย
ลดลงึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ันเคยมีการตีราคาเพิมขึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนทีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืนในจาํนวนทีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตังแสดงตามวธีิราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเสือมราคา 

ค) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสือมราคา
คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี  
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 

6.12 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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6.13 สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม โดยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

6.14 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

การรวมธุรกิจบนัทึกตามวธีิซือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที
สูงกวา่ส่วนไดเ้สียในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ
การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการ
ดอ้ยค่าเกิดขึน  

6.15 ลูกนเจานสานกกช 

ลูกหนี /เจา้หนี สํานกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี /เจา้หนี สํานกัหักบญัชีทีเกิดจากการชาํระราคาซือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ ทังนี รวมถึงเงินทีไดน้าํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีในการ
ทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ 

6. สินทรยทวเายและการาเนินานทยกเลกิ 

สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าทีต ํากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกถูกจดัประเทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายหากมูลค่าตามบญัชีทีจะไดรั้บ
คืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยต่์อไป กรณีเช่นนี กลุ่มสินทรัพยที์ยกเลิกจะตอ้งมีไว้
เพือขายในทนัทีในสาพปัจจุบนัซึ งขึนอยู่กบัขอ้ตกลงทีเป็นปกติและถือปิบติักนัทัวไปสําหรับการขาย
สินทรัพย์เหล่านัน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ทียกเลิก) และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนใน
ระดบัสูงมาก ผูบ้ริหารของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยตอ้งผกูมดักบัแผนการขาย ซึ งการขายดงักล่าวตอ้งคาดว่า
จะเขา้เงือนไขการรับรู้รายการขายทีเสร็จสมบูรณ์ายใน  ปี นบัจากวนัทีจดัประเทสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 

รายได้และค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานทียกเลิกถูกแสดงแยกต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากการ
ดาํเนินงานทีต่อเนืองโดยแสดงเป็นกาํไรสุทธิสําหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิกต่อจากกาํไรสุทธิสําหรับปี
จากการดาํเนินงานต่อเนืองในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปีทีรายงานและปีก่อนทีนาํมาเปรียบเทียบ 
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6.1 กัทรัยดยสัญญาายนกัทรัยายดยสัญญาน 

บริษทัยอ่ยมีการทาํสัญญาซือโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทาํสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญา
ซือคืน โดยมีกาํหนดวนั เวลา และราคาทีแน่นอนในอนาคต โดยจาํนวนเงินทีจ่ายสําหรับหลกัทรัพยซื์อโดยมี
สัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหนึ งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน หรือเงินให้สินเชือแล้วแต่
คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม ในขณะทีหลกัทรัพยข์ายโดยมี
สัญญาซือคืนแสดงเป็นส่วนหนึ งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้นหนี สินในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยจาํนวนเงินทีไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซือคืนถือเป็น
หลกัประกนั 

6.18 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย  

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภยัคือสัญญาซึ งผูรั้บประกันภยั รับความเสี ยงด้านการรับประกันภยัทีมี
นยัสาํคญัจากคู่สัญญาอีก่ายหนึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนทีระบุไว ้(เหตุการณ์ทีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาวา่มีการรับความเสียงดา้นการรับประกนัภยัทีมีนยัสําคญัหรือไม่นันจะพิจารณาจาก
จาํนวนผลประโยชน์ทีจะตอ้งจ่ายกรณีทีมีสถานการณ์ทีรับประกนัภยัเกิดขึนกบัภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ทีรับประกันภยัเกิดขึ น ซึ งหากไม่เข้าเงือนไขดังกล่าวข้างต้น บริษทัย่อยจะ                     
จดัประเภทสัญญาประกันภยัดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ งสัญญาการลงทุนคือสัญญาทีมีรูปแบบทาง
กฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยั
มีความเสียงดา้นการรับประกนัภยัทีสําคญั ความเสียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความเสียงจากการเปลียนแปลงของ
อตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนหรือราคา 

 บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเริมตน้สัญญาหากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทังหมดถูกทาํให้สินสุดหรือสินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเริมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเสียง
ดา้นการรับประกนัภยัเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

6.1 เยประกนัภัยารัะาเนสสัยจะสูญ 

เบี ยประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึก           
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตังเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 
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ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (ค่าสินไหมทดแทน
คา้งรับ และรายการคา้งรับอืน  จากบริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้เบี ยประกันภยัคา้งรับหักค่าเผือ                     
หนีสงสัยจะสูญ) เงินมดัจาํทีวางไวจ้ากการรับประกนัภยัต่อ และสํารองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจาก
การประกนัภยัต่อ โดยสํารองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึนโดยอา้งอิง
สัญญาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้งของสาํรองเบียประกนัภยั และสํารองค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

ข) หนี สินจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจาํทีบริษทัยอ่ย
ถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ึ งเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบียประกนัภยัต่อ   
คา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอืน  ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

 

สัญญาประกนัภยั 

สาํรองเบียประกนัภยัประกอบดว้ย สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเสียงภยัทียงั
ไม่สินสุด 

ก) สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อดว้ย
วธีิการ ดงันี  

การประกนัภยัขนส่งเพาะเทียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบียประกนัภยัรับ ตังแต่วนัทีกรมธรรม์
ประกนัภยัเริมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาทีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอืน -  วธีิเลียรายเดือน (วธีิเษหนึงส่วนยีสิบสี)  

 สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้อาประกนัภยัต่อ คาํนวณจากเบียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงทีไดโ้อนความเสียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสัญญาในกรมธรรม ์
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ข สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด 

บริษทัยอ่ยจะคาํนวณสาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด    ึ งเป็นจาํนวนเงิน
ทีบริษทัยอ่ยจดัสรรไวเ้พือชดใชค้่าสินไหมทดแทนทีอาจเกิดขึนในอนาคตสําหรับการประกนัภยัทียงั
มีผลบงัคบัอยู ่ึ งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณการทีดีทีสุดของ               
ค่าสินไหมทดแทนทีคาดวา่จะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดกบั
สํารองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดสูงกว่าสํารอง              
เบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสียงภยัทียงัไม่
สินสุดในงบการเงิน 

สัญญาประกนัชีวติ  

เงินสํารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสํารองสะสมตังแต่เริมรับประกนัจนถึงวนัทีในงบแสดงานะการเงิน 
สาํหรับกรมธรรมที์มีผลบงัคบัอยู ่ 

บริษทัย่อยบนัทึกเงินสํารองประกนัชีวิตตามวิธีสํารองประกนัภยัแบบเบียประกนัภยัรวม  ึ งเป็น
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัอีกประเภทหนึ งทีมีขอ้สมมติหลกัเกียวกบัอตัราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม ์ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขายและบริหาร อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วย อตัราคิดลดและอตัราเงิน
ปันผลทีไม่รับรองการจ่ายในอนาคต โดยการคาํนวณตามวิธีนี สอดคล้องตามหลกัเกณ์ทีกาํหนดไวใ้น
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั คปภ เรืองการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นและหนี สินของบริษทัประกนัชีวติ 

6.22 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการประกันัยงินทีต้องจ่ายตามกรมรรม
ประกนัชีวติ 

สัญญาประกนัภยั 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนทีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมือไดรั้บ
การแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์
เกียวขอ้ง  
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นอกจากนี  บริษทัย่อยได้ตั งสํารองเพิมเติมสําหรับความเสียหายทีเกิดขึ นแล้วแต่ยงัไม่ได้มีการรายงาน            
ให้ทราบ (Incurred but not reported claims - IBNR) ซึ งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตาสตร์ประกนัภยั                    
โดยคาํนวณจากประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต
สําหรับความสูญเสียทีเกิดขึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัทีในงบการเงิน ทังจากรายการความสูญเสียทีบริษทัย่อย 
ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน และรวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนและหกัมูลค่า
ซากและการรับคืนอืน  ผลต่างของการประมาณการสํารองสินไหมทดแทนทีคาํนวณไดสู้งกวา่ค่าสินไหม
ทดแทนทีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชีจะรับรู้เป็นความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหท้ราบ 

สัญญาประกนัชีวติ 

เงินทีตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวติบนัทึกเมือไดรั้บแจง้หรือตามเงือนไขในกรมธรรม ์

6.23 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบับริษทัฯและบริษทัย่อยใน
ฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํากวา่ ภาระ
ผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี สิน  ส่วนดอกเบียจ่ายจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์ไดม้าตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์เช่า  

  สัญญาเช่าระยะยาวเพือเช่าทรัพยสิ์นโดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

6.24 ตราสารอนุพนัธ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเขา้ทาํรายการเกียวกบัเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือบริหารความเสียง
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

ตราสารอนุพนัธ์ทีทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือคา้บนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซือขายในตลาด หรือในกรณีทีมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอา้งอิง
ราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะคาํนวณโดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า                
ซึ งตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด ปรับดว้ยค่าความเสียงดา้นเครดิต
ของคู่สัญญาแต่ละราย 



237

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

25 

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 

6.25 รายการธุรกจิกบับุคครอกจิการทกยข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที เกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

6.26 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งชี ซึ งแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งชี ของการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการ 
ดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี  มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กั
ตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินทีกิจการจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน
หกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึง
การประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเพาะ
ของสินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชี ทีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ครั งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตอ้งไม ่              
สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

6.27 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 
หุ้นกู้อนุพนัธ์เป็นหุ้นกู้ทีบริษทัย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้า ึ งเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจาํหน่ายภายใตเ้งือนไขทีไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนทีขายปรับดว้ยส่วนตํากว่ามูลค่าของหุ้นกูที้ตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  
ึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่ายนีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบียในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

อนุพนัธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใตบ้ญัชีสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์โดยแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ึ งมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ึ งตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปลียนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

6.28 ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 ก)  ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั นของพนกังาน ึ งไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ึ งประกอบด้วยเงินที
พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานสาํหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(   ) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทังจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีทีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเมือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวขอ้ง 

6.29 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินที
ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการทีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
วดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนัน 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดขึ นในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน               
ณ วนัทีทีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัทีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัทีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน 

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการซือขายและเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

6.30 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน 
โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทั ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้ัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีทีเกิดขึน
เกียวขอ้งกบัรายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

6.3 รมาการิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

6.32 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาทีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอนหนี สินให้แก่
ผูอื้น โดยเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด   ณ วนัทีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีมีตลาด
ซือขายคล่องรองรับ แต่กรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าทีใชอ้ย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจาํลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 
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ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี สินในงบการเงิน แบ่งเป็น  ระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงันี  

ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินนัน 

ระดบั  ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้ําหรับสินทรัพยห์รือหนี สินนัน เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู ่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 

7. การใช้ดุลนลราการาบัชาั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี อาจส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญั มีดงันี  

7.1 การรับรู้ลการัดราการนรัลนน 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

7. านัูนใ้นชลาการด้านลุนในลูกน 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชือและค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี เกิดจากการปรับมูลค่า
ของเงินใหสิ้นเชือจากความเสียงดา้นเครดิตทีอาจเกิดขึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การตังค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญของ ธปท. หรือ ก.ล.ต. ประกอบกบัดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือ
ลูกหนี มีปัญหาในการจ่ายชาํระคืนหนี เงินตน้และดอกเบีย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี รายตวั
ความน่าจะเป็นของการผดินดัชาํระหนี  มูลค่าของหลกัประกนัและสภาวะเศรษฐกิจ  
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7. ค่าเอการอยค่าองเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตังค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เมือฝ่ายบริหารพิจารณาวา่
เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งชี ของการด้อยค่าเกิดขึน ซึ งการทีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งชี ของการด้อยค่า
หรือไม่นันจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

7.4 การประเมินกองทุนเพอการลงทุนามนิยามองกิการงมครงรางเพาะั 

ในการประเมินว่ากองทุนทีบริษทัย่อยรับหน้าทีบริหารจดัการเข้านิยามการเป็นกิจการซึ งมีโครงสร้าง
เฉพาะตวัหรือไม่ ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินสิทธิของบุคคลอืนในการออกเสียง และสิทธิ          
อืนใดทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซึ งรวมถึงสิทธิในการเปลียนแปลงผูจ้ดัการกองทุนจากบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัอืน 
สิทธิในการเลิกกองทุน หรือสิทธิในการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพือประเมินวา่สิทธิดงักล่าวถือเป็นปัจจยัหลกั
ในการกาํหนดวา่ใครเป็นผูค้วบคุมกองทุนหรือไม่ 

7.5 มูลค่ายุิรรมองเครองมอทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวั
แปรทีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติานทีเกียวขอ้งกบั
ตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 

7. ค่าเอการอยค่าองทรัพย์ินรอการาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตังค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเมือพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได ้          
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์การตังค่าเผือการดอ้ยค่าของ 
ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

7.7 ทิน อาคาร ละอุปกร์ละค่าเอมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากพบวา่มีการเปลียนแปลงเกิดขึน 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีดินและอาคารดว้ยราคาทีตีใหม่ ึ งราคาทีตีใหม่นี ไดป้ระเมินโดย             
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับทีดินและใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ           
วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด และวิธีรายไดส้ําหรับอาคาร ึ งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการตามทีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 1 

นอกจากนี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตังค่าเผือการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ เมือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่
มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 

7.8 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ
การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอตัราคิดลดทีเหมาะสมใน
การคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัน  ึ งประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปลียนแปลงได้
เนืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโนม้การเปลียนแปลงของรายได ้โครงสร้างตน้ทุน การเปลียนแปลงของอตัรา
คิดลด ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเกียวขอ้ง  

7.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

7.10 สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดําเนินงาน  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อน
หรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่  
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7.11 เงินสํารองประกนัภัย/เงินสํารองประกนัชีวติ 

เงินสาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดคาํนวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดวา่จะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยู ่ 

เงินสํารองประกนัชีวิตคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ึ งประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัหรือ
ขอ้สมมติทีกาํหนดตังแต่วนัเริมรับประกนั โดยใช้ดุลยพินิจของ่ายบริหารึ งสะทอ้นถึงการประมาณการ
อยา่งดีทีสุด ณ ขณะนัน 

7.12 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยต้องประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนและไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) 
ึ งตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเป็นมาตรานสากล โดยขอ้สมมติานหลกัทีใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ึ งไดแ้ก่ การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายชําระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเลีย จาํนวนครั งของค่าสินไหม เป็นต้น  
อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ่ายบริหารึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่งดี
ทีสุดในขณะนัน ึ งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์ทีเกิดขึนจริงจึงอาจแตกต่างกบัทีได้
ประมาณการไว ้

7.13 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน และอตัราการมรณะ โดยใช้ดุลยพินิจบนพืนานของขอ้มูลทีดีทีสุดที
รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

7.1 คดี้องร้องและหนีสินทีอาจเกดิขน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหนี สินทีอาจจะ
เกิดขึนจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ึ ง่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินผลของรายการดงักล่าว ึ งในกรณีที่ายบริหารเชือมันวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึนจะไม่บนัทึก
ประมาณการหนี สินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
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8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทนเพอการฟ นฟฯู - - - 6,634 - 6,634 

ธนาคารพาณิชย ์ 3,930 2,584 6,514 554 33,786 34,340 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 870 870 - 39,150 39,150 
สถาบนัการเงินอน - - - 850 16,567 17,417 
รวม 3,930 3,454 7,384 8,038 89,503 97,541 
บวก: ดอกเบียคา้งรับ 1 19 20 - 41 41 
หกั: ค่าเอหนีสงสยัจะสูญ - - - - (161) (161) 
รวมในประเทศ 3,931 3,473 7,404 8,038 89,383 97,421 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - - - 1,307 30 1,337 
เงินยโูร - - - 70 - 70 
อน  - - - 289 - 289 
รวมต่างประเทศ - - - 1,666 30 1,696 
รวม 3,931 3,473 7,404 9,704 89,413 99,117 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
 เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมอทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารพาณิชย ์ 30 - 30 24 - 24 
รวมในประเทศ 30 - 30 24 - 24 
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9. ตราสารอนุพนัธ์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จาํนวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมองตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ และ
การปรับบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งองตราสารอนุพนัธ์เพอป้องกนัความเสียง (บญัชีเพอการธนาคาร) แบ่งตาม
ประเภทความเสียง ดด้งันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 
มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน                       
มลูค่ายติุธรรม/การปรับบญัชี

ตามเกณฑค์งคา้ง จาํนวนเงิน                       
ประเภทความเสียง สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา* สินทรัพย ์ หนี สิน ตามสัญญา* 

อตัราน       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ - - - 460 527 78,516 
   ตราสารอนุพนัธ์เพอการธนาคาร - - - 2 - 137 
อตัราอ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ - - - ,144 1,128 282,096 
   ตราสารอนุพนัธ์เพอการธนาคาร - - - - - 21,530 
อตัรานอตัราอ       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ - - - 111 104 5,014 
   ตราสารอนุพนัธ์เพอการธนาคาร - - - 284 334 17,426 
อน       
   ตราสารอนุพนัธ์เพอคา้ 13 47 3,651 4 4 1,216 
รวม 13 47 3,651 2,005 2,097 405,935 

* เปิดเผยเพาะกรณีทีบริทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายชาํระ 

ตราสารอนุพนัธ์เพอป้องกนัความเสียง (บญัชีเพอการธนาคาร) เป็นภาระผกูพนัตามสัญญาล่วงหนา้ทีมิดมี้ว้
เพอคา้ ึ งวดัมูลค่าดว้ยวธีิคงคา้ง โดยผลกาํร (าดทุน) จากอตัราแลกเปลียน ณ วนัสินปี แสดงเป็นสินทรัพย์
ตราสารอนุพนัธ์/หนี สินตราสารอนุพนัธ์ สาํหรับดอกเบียคา้งรับ/คา้งจ่ายตามสัญญาจะบนัทึกเป็นดอกเบียคา้ง
รับในส่วนองสินทรัพยอ์นหรอดอกเบียคา้งจ่ายแลว้แต่กรณี 
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10. เงินลงทุน 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม ตดัจาํหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนเอา         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 1,701 1,705 13,330 13,346 - - - - 
ตราสารหนีภาคเอกชน 2,413 2,661   3,348 3,507 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 1,576 1,420 1,079 958 - - - - 
 5,690 5,786 17,757 17,811 - - - - 
บวก: ค่าเอการปรับมูลค่า 96  54  -  -  
สุทธิ 5,786  17,811  -  -  
เงินลงทุนเอขา         
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 20,900 20,908 100,199 99,910 17,510 17,513 170 170 
ตราสารหนีภาคเอกชน 6,179 6,257 23,725 23,702 150 151 320 321 
ตราสารหนี ต่างประเทศ - - 17,385 17,203 - - - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดในประเทศ 1,560 2,794 6,025 6,793 888 1,565 224 877 
หน่วยลงทุน 3,235 3,238 74 68 3,235 3,238 71 66 
 31,874 33,197 147,408 147,676 21,783 22,467 785 1,434 
บวก: ค่าเอการปรับมูลค่า 1,323  268  684  649  
สุทธิ 33,197  147,676  22,467  1,434  
ตราสารนทจะอจนรกาํน  
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ

รัฐวสิาหกิจ 2,127 2,139 461 467 - - - - 
ตราสารหนีภาคเอกชน - - 220 247 - - - - 
เงินลงทุนในลกูหนี ทีรับอน 499 907 838 1,517 206 486 498 1,078 
 2,626 3,046 1,519 2,231 206 486 498 1,078 
หกั:  ค่าเอการดอ้ยค่า (200)  (221)  (127)  (127)  
สุทธิ 2,426  1,298  79  371  
เงินลงทุนทวป         
ตราสารทุนทีม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดในประเทศ 167  3,684  76  76  
ตราสารทุนทีม่อยูใ่นความ

ตอ้งการของตลาดต่างประเทศ -  1  -  -  
 167  3,685  76  76  
หกั: ค่าเอการดอ้ยค่า (25)  (33)  (25)  (25)  
สุทธิ 142  3,652  51  51  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 41,551  170,437  22,597  1,856  
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10.2 เงินลงทุนในลูกนทรบน 

 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนเป นลูกหนี ทีประมูลือจากสาบนัการเงินในประเท ึ งยอดคงเหลือจากการ
รับโอนสิทธิลูกหนี เงินใหกู้ย้มื ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน 499 838 206 498 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (200) (221) (127) (127) 
เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน - สุทธิ 299 617 79 371 

 
 2562 2561 

 
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 1,658 33,280 7,760 6.50 - 18.97 2,938 33,611 7,845 1.75 - 18.97 
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี  
 ทีรับโอน ณ วนัสินปี 277 7,217 499  291 7,683 838  
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 192 4,697 206  193 4,749 498  

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริทัและบริทัย่อยไม่มีการทาํสัญญาปรับ
โครงสร้างหนีของเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน  

 เงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอนทีไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ไดโ้อนไปเป นเงินให้สินเชือตามประกา
ของ ธปท. ในราคาตามบญัชี ึ งือเป นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัโอน ดงันัน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ             
2561 จึงไม่มียอดคงคา้งของหนี ทีปรับโครงสร้างหนีแลว้ในบญัชีเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน 
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10.3 เงินลงทุนในิททเนเงินลลเนินงน 

  วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร้วมเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยที์ออกดยบริษทัทีมีปัหาเกียวกบัานะการเงินและผลการดาํเนินงาน งมีรายละเอียดดงันี  

 งบการเงินรวม 

   มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือขาดทุน/ 
ค่าเผือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ทีบนัทกในบัชีแลว้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

เงนิลงทุนในลูนทน         
1. บริษทัทีมีปัหาในการชาํระหนี  96 101 325 638 578 1,180 118 129 
     หรือผิดนดัชาํระหนี          

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

  
 

มูลค่ายติุธรรม/ 
ค่าเผือขาดทุน/ 
ค่าเผือดอ้ยค่า 

 จาํนวนราย ราคาทุน หลกัประกนั ทีบนัทกในบัชีแลว้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูนทน         
1.  บริษทัทีมีปัหาในการชาํระหนี

หรือผิดนดัชาํระหนี  
63 64 84 362 293 865 59 58 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ ง
บนัทึกโดยวธีิราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

สดัส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน         
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ 
สาํหรับปี 

                           ชือบริษทั 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษทัยอ่ย         
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 60,649 - 50.96 - 31,866 3,456 3,183 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั                               175 175 100.00 100.00 175 175 - 56 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 700 700 51.00 51.00 460 460 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 40 40 83.44 83.44 33 33 - 179 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 4 6 - - 
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 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 3,000 - 50.96 - 1,771 - - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 4,930 - 50.96 - 2,697 - - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 2,000 - 99.96 - 2,333 - - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จาํกดั 13,704 - 100.00 - 13,704 - - - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จาํกดั 3,634 - 99.96 - 4,108 - - - 
บริษทัร่วม         
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 1,695 1,695 19.90 10.00 4,051 591 129 126 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 91,541 - 20.11 - 42,044 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม     71,416 33,167 3,585 3,544 

 

 

 

 

      

 

 

 



251

บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

39 

ในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางแห่ง
จากธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ Scotia Netherlands Holding B.V. และซือหุ้นเพิมทุนจากธนาคาร
ทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปลียนแปลง ดยมีรายละเอียดดงันี  

 
ชือบริษทั จาํนวน 

มูลค่าเงินลงทุน
ตามวธีิราคาทุน 

สดัส่วน                
การถือหุน้ 

 (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ย    
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,529 1,771 50.96 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 251 2,697 50.96 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 200 2,333 99.96 
บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จาํกดั 1,370 13,704 100.00 
บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จาํกดั 363 4,108 99.96 
บริษทัร่วม    
บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 168 3,460 19.90 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 19,375 42,044 20.11 

 วนัที 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดข้ายหุ้นสามัของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ให้แก่ธนาคารทหารไทย 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 3,091 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 85,599 ล้านบาท ทังนี บริษทัฯมีกาํไรจากการขาย            
53,647 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 4,664 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

 าบวนานาจควบคุาาค 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนทีถือดย          
ส่วนไดเ้สียที                   

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มี
อาํนาจควบคุมใน 
บริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร (ขาดทุน)               
ทีแบ่งให้กบั                                

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย                               

ในระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน)   
เบด็เสร็จอืนทีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สีย         

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม                  
ในบริษทัยอ่ย                          
ในระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 49.04 49.04 1,717 236 64 288 (113) 24 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 49.04 49.04 2,610 2,628 368 511 (5) (49) 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต  
จาํกดั (มหาชน) 49.00 49.00 541 598 (116) (12) 59 (21) 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุของริัทย่อยทมส่วนด้เสยทม่มอานาวุมทมสาระสาั งเ นข้อมูลก่อน
การตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 

(มหาชน) จาํกดั 
บริษทั  ธนชาตประกนัภยั 

(มหาชน) จาํกดั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนั

ชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยร์วม 6,684 8,898 15,190 14,494 8,329 9,765 
หนี สินรวม 3,182 5,826 9,868 8,735 7,225 8,545 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 

(มหาชน) จาํกดั 
บริษทั  ธนชาตประกนัภยั 

(มหาชน) จาํกดั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ 

ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ 2,839 1,611 2,901 2,292 (117) 96 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 1,673 593 1,449 1,042 (237) (25) 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอน (1,305) 49 (451) (100) 121 (43) 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 368 642 998 942 (116) (68) 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 

(มหาชน) จาํกดั 
บริษทั  ธนชาตประกนัภยั 

(มหาชน) จาํกดั 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ 

ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
กระแสเงินสดไดม้าจาก               

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (315) 1,253 2,121 645 (1,594) 2,600 
กระแสเงินสดไดม้าจาก                

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 254 98 (686) (10) 1,592 (2,598) 
กระแสเงินสดไดม้าจาก                

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 61 (1,389) (1,435) (750) - - 
เงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ - (38) - (115) (2) 2 
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11.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

 วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 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    
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ธนาคารทหารไทย (ประกอบ

ธุรกิจธนาคาร) 
 

91,541 
 

- 
 

20.11 
 

- 
 

42,044 - 42,088 - - - 31 - - - 13 - 
บมจ. เอ็ม บี เค (ประกอบธุรกิจ

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ) 

 
 

1,695 

 
 

1,695 

 
 

19.90 

 
 

19.90 

 
 

855 855 3,333 3,027 256 251 336 543 - (1) 169 (94) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    42,899 855 45,421 3,027 256 251 367 543 - (1) 182 (94) 

 (1)  หลังหักรายการระหว่างกัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม เนืองจาก
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอิทธิพลต่อบริษทัดงักล่าวอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 เมือวนัที 3 ธันวาคม 2562 บริษทัฯือหุ้นสามญัเพิมทุนของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
19,375 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 42,044 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.11 บริษทัฯจึงบนัทึก               
เงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัฯร่วมและรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจาก            
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียตังแต่วนัทีือเงินลงทุน 
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11.5 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ
สําหรับงวดหน งเดอนสินสุดวนัเดียวกนัและบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน)  วนัที 30 กนัยายน 
2562 และ 2561 และสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงันี  

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ธนาคารทหารไทย   
 จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
 31 ธนัวาคม 2562  30 กนัยายน 2562 (1) 30 กนัยายน 2561 (1) 
สินทรัพยร์วม 1,864,678 56,009 52,119 
หนี สินรวม (1,669,870) (29,056) (27,201) 
รายการอนในส่วนทุนของบริษทัร่วม (31) 248 221 
สินทรัพย ์- สุทธิ 194,777 27,201 25,139 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                               20.11                   19.90                   19.90 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการ               

ในสินทรัพย ์- สุทธิ 39,164 5,412 5,003 
การตดัรายการระหวา่งกนั - (2,130) (2,027) 
ค่าความนิยม 2,924 51 51 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ

กิจการในบริษทัร่วม 42,088 3,333 3,027 
(1)  แสดงตามจาํนวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชทแตกตางกัน 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ธนาคารทหารไทย   
 จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
 สาํหรับงวดหนงเดอนสินสุด สาํหรับปีสินสุด 
 วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 30 กนัยายน (1) 
 2562 2562 2561 
รายได ้ 8,649 11,588 12,688 
กาํไรสาํหรับงวด/ปี 153 1,849 3,020 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนสาํหรับงวด/ปี 65 1,219 76 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด/ปี 218 3,068 3,096 
(1)  แสดงตามจาํนวนเงินหลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชทแตกตางกัน 
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ส่วนแบ่งผลกาํไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) คาํนวณจาก                  
งบการเงินทีมีวนัทีแตกต่างจากของบริษทัฯ เนองจากขอ้จาํกดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินทีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก  งวดตามหลกัความสมําเสมอ ดงันัน ส่วนแบ่งกาํไรสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 
ของบริษทัร่วมทีนาํมาคาํนวณส่วนไดเ้สียอา้งอิงจากงบการเงินทีตรวจสอบหรอสอบทานแลว้ของบริษทั
ร่วมสําหรับปีสินสุดวนัที 3 กนัยายน 2562 หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีทีแตกต่าง
กนัโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ทังนี  ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่ผลกาํไรสําหรับปีดงักล่าวไม่แตกต่าง
อยา่งมีสาระสาํคญัจากผลกาํไรสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม งเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 32,356 - 32,356 - 
บมจ. เอม็ บี  เค  7,115 6,914 7,115 3,475 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี      
เงินเบิกเกินบญัชี - 16,370 - - 
เงินใหกู้ย้มื 1,127 273,199 33 44 
ตัวเงินรับ 7 38,397 711 1,374 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 57,248 486,636 - 48 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 752 2,166 - - 
อืน  - 181 - - 
หกั:  รายไดร้อตดับญัชี (6,062) (66,158) - (2) 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี สุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 53,072 750,791 744 1,464 
บวก:  ดอกเบียคา้งรับ 11 657 - - 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ

จากรายไดร้อตดับญัชี 53,083 751,448 
 

744 
 

1,464 
หกั:  ค่าเือหนีสงสัยจะสูญ      

1) เงินสาํรองขันตําตามเก ์ธปท     
     - รายสินเชือ  (3,075) (8,564) (28) (86) 
     - รายกลุ่ม - (7,090) - - 
2) เงินสาํรองส่วนเกิน (37) (8,477) - - 

หกั: ค่าเือการปรับมลูค่าจากการปรับโครงสร้างหนี  - (1) - - 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ 49,971 727,316 716 1,378 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพือซือหลกัทรัพย ์ 3,155 3,791 - - 
ลูกหนี อืน 39 31 - - 
รวมลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,194 3,822 - - 
หกั:  ค่าเือหนีสงสัยจะสูญ  (6) (13) - - 
ลูกหนี ธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,188 3,809 - - 
รวมเงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - สุทธิ                            53,159 731,125 716 1,378 
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 ในระหวา่งปี 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพย)์ 

ไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบัลูกหนี  โดยมีรายละเอียด ดงันี  
 งบการเงินรวม 

รูปแบบการปรับโครงสร้าง 
จาํนวน             

รายลูกหนี  

ยอดคงเหลือ 
ตามบญัชี         

ก่อนการปรับ
โครงสร้างหนี  ) 

ยอดคงเหลือ 
ตามบญัชี        

หลงัการปรับ
โครงสร้างหนี  ) 

ชนิดของ
สินทรัพยที์จะ 
รับโอนตาม

สัญญา 

มลูค่าของ
สินทรัพยที์
จะรับโอน
ตามสัญญา 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  ลา้นบาท 
      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  1,107 2,724 2,724   
การโอนสินทรัพย ์และหรือเปลียนแปลง

เงือนไขการชาํระหนี  
10 64 64 ทีดินพร้อม       

สิงปลูกสร้างและ
กรรมสิทธิ หอ้งชุด      

77 

รวม 1,117 2,788 2,788   
      
การเปลียนแปลงเงือนไขการชาํระหนี  1,200 2,443 2,433   
การโอนสินทรัพย ์และหรือเปลียนแปลง

เงือนไข การชาํระหนี  
6 72 72 ทีดินและ                

ทีดินพร้อม                     
สิงปลูกสร้าง  

84 

รวม 1,206 2,515 2,505   
) บั บบ ับ)  

 

 ลูกหนี ของบริษัทฯและบริษัทย่อยทีมีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี ในระหว่างปี 2562 และ 2561 มี
ระยะเวลาการชาํระหนีตามสัญญาโดยนบัจากอายหุนีคงเหลือ ณ วนัสินปีไดด้งันี  

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ระยะเวลา จาํนวนรายลูกหนี  

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหนี  จาํนวนรายลูกหนี  

ยอดคงเหลือตาม
บญัชีหลงัการ               

ปรับโครงสร้างหนี  
  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
ผดินดัชาํระแลว้ภายหลงัทาํสัญญา 459 1,425 375 796 
มีกาํหนดชาํระในปี  269 639 287 692 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 96 123 204 264 
5 - 10 ปี 244 463 216 425 
10 - 15 ปี 15 51 37 132 
มากกวา่ 15 ปี 34 87 87 196 
รวม 1,117 2,788 1,206 2,505 
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ขอ้มูลสาํหรับปี 2562 และ 2561 ทีเกียวขอ้งกบัลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี มีดงันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 (1) 2561 2562 2561 
ดอกเบียทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 462 667 7 1 
กาํไรจากการรับชาํระหนี /รับโอนสินทรัพยช์าํระหนี                  211 128 - 64 
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี  
   (สุทธิจากค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีเคยกนัไว)้ 

- 9 - - 

เงินสดทีรับชาํระจากลูกหนี  2,304 2,784 17 67 
ทรัพยสิ์นทีรับโอนจากลูกหนี   80 93 - - 
()()

 วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเชือคงเหลือ (เงินตน้และดอกเบีย            
คา้งรับ) ทีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีแลว้ทังสิน ดงันี  
 ลูกหนี ทีมีการปรับโครงสร้างหนี  

 จาํนวนราย จาํนวนหนีคงคา้ง 
จาํนวนหนีคงคา้งสุทธิ

จากหลกัประกนั 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 14 16 18 28 10 17 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) - 6,430 - 7,829 - 1,532 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 4 190 40 1,926 - 1,180 
บริษทัยอ่ยอืน 101 109 283 324 112 112 

12.3 ลู   

 วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อย (ทีประกอบธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเช่าซือและเช่า
การเงิน) มีลูกหนีภายใตส้ัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงิน ซ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงินสําหรับ
รถยนต ์รถบรรทุกและรถจกัรยานยนต ์อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมา 3 ถง 7 ปี และคิดดอกเบีย
ในอตัราร้อยละคงทีตามทีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  วนัที 31 ธนัวาคม 2562 
 จาํนวนเงินทีถงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี * 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขันตน้ตามสัญญา 3,424 54,101 475 58,000 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (152) (5,838) (72) (6,062) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขันตําทีลูกหนีตอ้งจ่าย                      
 ตามสัญญา 3,272 48,263 403 51,938 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ    (2,656) 
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    49,282 

* รวมลูกหนี ทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 จาํนวนเงินทีงกาํหนดชาํระจ่ายตามสัญญา 
 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) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  วนัที 31 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 ้

12.4 ลูกตามา าอา ากางองยอยยกตามอายุคงค้าง 

  วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและสัญญาเช่าการเงินของบริษทัย่อย                
ซ งดาํเนินธุรกิจเช่าซือและให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาวจาํแนกตามอายุลูกหนี ทีคา้งชาํระดยนบัจากวนัที               
ทีครบกาํหนดชาํระตามสัญญา (หลงัหกัรายการระหวา่งกนั) ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 
ไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั  49,889 46,761 
เกินกาํหนดชาํระ 91 - 365 วนั 937 831 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 1 ปี 183 179 
ลูกหนีระหวา่งการดาํเนินคดี 929 781 
รวม 51,938 48,552 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญทีตังไวต้ามบญัชี 2,656 2,521 
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1. าอนสสัยสูญ 
  (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ยอดตน้ปี 24,144 24,517 86 80 
จาํนวนทีตังเพิม (ลด) ในระหวา่งปี 2,515 4,236 (14) 6 
หนี สูญรับคืน 1,677 1,045 - - 
หนี สูญตดับญัชี (5,411) (5,654) (44) - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (19,807) - - - 
ยอดปลายปี 3,118 24,144 28 86 

14. ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 

 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย 
ลดลงจากการ
ขายบริษทัยอ่ย ยอดปลายปี 

ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี       
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,092 223 (709) (534) 2,072 

สังหาริมทรัพย ์ 618 7,552 (7,108) (833) 229 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูือจากการขาย

ทอดตลาด      
อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,473 1,082 (471) (612) 2,472 

สังหาริมทรัพย ์ - 16 - (16) - 
สาขาทีไม่ไดใ้ชง้าน      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 331 129 (133) (327) - 
อืน      

อสังหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 8 - 80 - 88 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,522 9,002 (8,341) (2,322) 4,861 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (1,700) (1,413) 1,169 211 (1,733) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,822 7,589 (7,172) (2,111) 3,128 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 3,607 96 (611) 3,092 

สังหาริมทรัพย ์ 446 6,043 (5,871) 618 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูอจากการขายทอดตลาด     

อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,124 503 (154) 2,473 

สาขาทีไม่ไดใ้ชง้าน     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 368 135 (172) 331 

อน     
อสังหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2 6 - 8 

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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการรับชาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,045 11 (82) 974 

ทรัพยสิ์นทีไดจ้ากการประมลูอจากการขายทอดตลาด     
อสังหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 817 819 (1) 1,635 
อน      

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 241 2 - 243 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,103 832 (83) 2,852 
หกั: ค่าเผอการดอ้ยค่า (1,251) (78) 83 (1,246) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 852 754 - 1,606 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ยอดตน้ปี เพิมขึน จาํหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นทีดจ้ากการรับาํระหนี      

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,092 7 (54) 1,045 

สังหาริมทรัพย ์ 1 - (1) - 
ทรัพยสิ์นทีดจ้ากการประมลูอจากการขายทอดตลาด     

อสังหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 770 52 (5) 817 

อน      
อสังหาริมทรัพย ์     

ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 154 105 (18) 241 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,017 164 (78) 2,103 
หกั: ค่าเผอการดอ้ยค่า (1,308) (7) 64 (1,251) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 709 157 (14) 852 
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  รุปกรณ์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 
 สินทรัพยซ์ งแสดงมูลคา่          

ตามราคาทีตีหม่ สินทรัพยซ์ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน/ราคาทีตีหม ่       
1 มกราคม 2562 5,483 2,174 6,836 62 92 14,647 
ซือเพิม - - 178 7 93 278 
ตีราคาเพิม 1,689 1,606 - - - 3,295 
ตีราคาลด (1) (4) - - - (5) 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมา

หกักบัราคาทุน 
 

- 
 

(797) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(797) 
โอน/จาํหน่าย (115) (46) (184) (11) (147) (503) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (7,009) (2,770) (6,286) 1 (35) (16,099) 
31 ธนัวาคม 2562 47 163 544 59 3 816 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 870 5,612 43 - 6,525 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมา

หกักบัราคาทุน 
 

- 
 

(797) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(797) 
โอน/จาํหน่าย - (31) (311) (10) - (352) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (267) (5,344) 1 - (5,610) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 239 503 7 - 749 
31 ธนัวาคม 2562 - 14 460 41 - 515 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 57 22 - - - 79 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (57) (22) - - - (79) 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2562 47 149 84 18 3 301 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี      51 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 สินทรัพยซ์ ง      
 แสดงมูลค่า      
 ตามราคา      
 ทีตีหม่ สินทรัพยซ์ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตังและ  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน/ราคาทีตีหม ่       
1 มกราคม 2561 ,609 2,339 7,417 80 2 15,447 
ซือเพิม - - 184 5 106 295 
โอน/จาํหน่าย (126) (165) (765) (23) (16) (1,095) 
31 ธนัวาคม 2561 5,483 2,174 6,836 62 92 14,647 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 889 5,744 57 - 6,690 
โอน/จาํหน่าย - (143) (769) (21) - (933) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 124 637 7 - 768 
31 ธนัวาคม 2561 - 870 5,612 43 - 6,525 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 57 22 - - - 79 
31 ธนัวาคม 2561 57 22 - - - 79 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 5,426 1,282 1,224 19 92 8,043 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี      768 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 สินทรัพยซ์ งแสดงมูลคา่          

ตามราคาทีตีหม่ สินทรัพยซ์ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตัง  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน/ราคาทีตีหม ่       
1 มกราคม 2562 18 45 62 19 - 144 
ซือเพิม - - 2 1 2 5 
ตีราคาเพิม 5 35 - - - 40 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมา

หกักบัราคาทุน 
- (34) - - - (34) 

โอน/จาํหน่าย - - (4) - (2) (6) 
31 ธนัวาคม 2562 23 46 60 20 - 149 
ค่าเสือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 34 58 13 - 105 
โอนค่าเสือมราคาสะสมมา

หกักบัราคาทุน 
- (34) - - - (34) 

โอน/จาํหน่าย                                 - - (6) - - (6) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 2 2 2 - 6 
31 ธนัวาคม 2562 - 2 54 15 - 71 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2562 23 44 6 5 - 78 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี    6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 สินทรัพยซ์ ง      
 แสดงมูลค่า      
 ตามราคา      
 ทีตีใหม่ สินทรัพยซ์ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เครืองตกแต่ง    
  ส่วนปรับปรุง ติดตัง  งานระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตัง รวม 

ราคาทุน/ราคาทีตีใหม ่       
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 
ค่าเือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2561 - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2561 18 11 4 6 - 39 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี      7 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริทัและบริทัย่อยมีอาคาร อุปกรณ์สํานกังานและยานพาหนะ
จาํนวนหน ง ซ งตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสม
และค่าเือการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 408 ลา้นบาท และ 3,999 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 62 ลา้นบาท และ 63 ลา้นบาท ตามลาํดบั)
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ตามรายกลุ่ม
ของสินทรัพยึ์ งเกที์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงันี  

-  ทีดินประเมินราคาโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  

-  อาคารประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated replacement cost approach)                  
วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวธีิรายได ้(Income approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของทีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี              
 วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จะเป็นดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ทีดิน     
ราคาทุน 9 4,052 3 3 
ค่าเผอการดอ้ยค่า - (57) - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 9 3,995 3 3 

อาคาร     
ราคาทุน 116 2,443 45 45 
ค่าเสอมราคาสะสม (46) (1,139) (35) (34) 
ค่าเผอการดอ้ยค่า - (22) - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 70 1,282 10 11 

ขอ้สมมติฐานหลกัทีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาทีตีใหม่ สรุปไดด้งันี  
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบตอ่ราคา              
ทีตีใหม่เมออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพิมขึน 

ราคาประเมินทีดินต่อตารางวา (บาท) 6,500 - 51,000 51,000 ราคาทีตีใหม่เพิมขึน 
ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร 

(บาท) 5,054 - 75,000 5,054 - 75,000 ราคาทีตีใหม่เพิมขึน 
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ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปลียนแปลงนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซึ งเกิดจากการตีราคาทีดินและอาคารของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,508 1,559 15 15 
เพิมขึนระหวา่งปี 3,286 - 40 - 
โอนออกระหวา่งปี (197) (51) (1) - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (4,517) - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 80 1,508 54 15 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ทีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 
 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอืน   พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 
ราคาทุน       
1 มกราคม 252 4,100 3,365 7 195 7,667 9 
ซือเพิม - 70 - 206 276 - 
โอน/จาํหน่าย - 139 - (135) 4 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (4,100) (3,272) - (238) (7,610) - 
31 ธนัวาคม 2562 - 302 7 28 337 9 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
1 มกราคม 252 3,739 2,040 7 - 5,786 8 
โอน/จาํหน่าย - - - - - - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (3,980) (2,185) - - (6,165) - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 241 336 - - 577 - 
31 ธนัวาคม 2562 - 191 7 - 198 8 
ค่าเผือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 252 - 31 - - 31 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (31) - - (31) - 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 - 111 - 28 139 1 
อายตุดัจาํหน่ายคงเหลือ 0 ปี  0 - 10 ปี - -  0 - 9 ปี 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี   27 - 
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  (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 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี     681 - 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริทัและบริทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จาํนวนหน งซ งตดั
จาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเือการดอ้ยค่าเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 108 ลา้นบาท และ 552 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ              
8 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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 สินทรัพย์นีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ 

 สินทรัพย์นีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809 779 - - 
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (210) (1,402) (149) (134) 
สุทธิ 599 (623) (149) (134) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นระหวา่งกนั - 37 
ดอกเบียรับทีหยดุรับรู้รายได ้ - 71 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - สาํรองทัวไป/สินทรัพยอื์น 506 1,069 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 15 74 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 73 542 
ประมาณการหนี สิน - 229 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 13 68 
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 343 309 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ - 351 
ค่าเบียปรับจากการจ่ายชาํระล่าชา้ - 171 
อืน ๆ 48 317 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  998 3,238 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
มูลค่าสินทรัพยจ์ากการรับโอนกิจการ - (1,087) 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงทีเกิดขึนเมือเริมแรกจากการใหเ้ช่าซือรอตดัจ่าย (129) (2,088) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (72) 
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (163) (189) 
อืน ๆ  (107) (425) 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (399) (3,861) 
สุทธิ 599 (623) 
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  (หน่วย:ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอขาย (137) (130) 
อน  (12) (4) 
นีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (149) (134) 

ณ วนัที 31 นัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนทางภาษี
ทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 3,308 ลา้นบาท และ 3,441 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ:  2,562 ลา้นบาท 
และ 2,937 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ทีบริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เนองจากบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะนาํผล
แตกต่างชัวคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ังจาํนวน 

ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวขา้งตน้มีจาํนวน 1,392 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,027 ลา้นบาท ใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยทยอยสินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2563 - 2567 

17.2 ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,481 924 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 ของปีก่อน 1 7 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัวคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัวคราว (115) (4) - - 
่าใช้จ่าภาษีเงนิได้ทีสดงอู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ  1,367 927 - - 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน) 

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (26) (65) 7 (16) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัส่วนเกินทุน 
    จากการตีราคาสินทรัพย ์ 18 - 8 - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)  

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (12) - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัส่วนแบ่งกาํไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม 6 (5) - - 

 (14) (70) 15 (16) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีทีใช้
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
     
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   4,766 4,784 57,261 3,316 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 953 957 11,452 663 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              

ของปีก่อน 1 7 - - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที                  

ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ 413 (37) (723) (663) 
ผลกระทบทางภาษีของกาํไรจากการขายเงินลงทุน            

ในบริษทัยอ่ย - - (10,729) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่น             
 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,367 927 - - 
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18.  ลูยลย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 2,640 765 289 

1.  ย ยย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยที์จดัประเภทเป นสินทรัพยที์ือไวเ้พือขาย 3,423 - - - 

.  ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดค้่าเบียประกนัภยัคา้งรับ 673 520 - - 
ลูกหนี อืน 86 1,816 6 112 
ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 33 962 - - 
ลูกหนี อืน - ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายแทนลูกคา้ 68 251 - - 
เงินมดัจาํ 29 248 4 3 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 243 259 - - 
ลูกหนีสาํนกัหกับญัชี - 64 - - 
สิทธิการเช่า 12 101 8 9 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 112 706 19 10 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์ - 337 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 391 483 10 7 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 968 721 - - 
ดอกเบียและเงินปันผลคา้งรับ 124 485 1 2 
เงินลงทุนทีือไวเ้พือรายยอ่ย 46 - 46 - 
อืน   300 1,834 - 2 
รวม 3,085 8,787 94 145 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (86) (524) (5) (107) 
สินทรัพยอื์น - สุทธิ 2,999 8,263 89 38 



274

รายงานประจ�าปี 2562

62 

 ราารระว่างนาาระตาเงน นน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ

กองทุนเพือการฟื นฟฯู - - - 413 - 413 
ธนาคารพาณิชย ์ 2,113 13,547 15,660 3,520 12,310 15,830 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - - - 32 7,440 7,472 
สถาบนัการเงินอืน - - - 17,770 15,322 33,092 
รวมในประเทศ 2,113 13,547 15,660 21,735 35,072 56,807 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ - - - 177 13,921 14,098 
เงินยโูร - - - 1 - 1 
เงินสกุลบาท - - - 485 532 1,017 
รวมต่างประเทศ - - - 663 14,453 15,116 
รวม  2,113 13,547 15,660 22,398 49,525 71,923 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินในงบการเงินรวมไดร้วมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย
แห่งหน งจาํนวน 1,840 ล้านบาท (i) เงินกู้ยืมจาํนวน 450 ล้านบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้คราวเดียว         
ทังจาํนวนภายใน 3 ปีนับแต่วนัทีเบิกเงินกู้คิดดอกเบี ยในอตัราคงทีต่อปี โดยชาํระดอกเบี ยรายเดือน             
(ii) เงินกูย้ืมในรูปของตัวสัญญาใชเ้งินจาํนวน 1,390 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามทีระบุไวใ้น
ตัวสัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิดดอกเบียในอตัราคงทีต่อปี โดยชาํระดอกเบียเป นรายเดือน  งภายใตส้ัญญา 
เงินกูย้ืมบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (2561: รวมเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจาํนวน 2,690 ลา้นบาท) 
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 ู้ยมื 
 วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ละ 2561 ยอดคงเหลือของตราสารหนี ทีออกละเงินกูย้มืในประเทศทังจาํนวนเป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
      จาํนวนหน่วยทีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื 
ช่วงเวลา
ทีออก 

ปีทีครบกาํหนด      
ไถ่ถอน 

อตัรา       
ดอกเบีย 

มูลค่าที             
ตราไว ้ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) 
1 ตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนชันที 2 ปี 2557 ปี 2567 6.00 1,000 - 13,000 - 12,530 - - 
2 ตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนชันที 2 ปี 2558 ปี 2568 4.65 1,000 - 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 2563 5.03 1,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 
5 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85, 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
6 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
7 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.70, 2.88 1,000 - 1,700 - 1,400 - - 
8 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2559 ปี 2562 2.95, 3.00 1,000 - 1,735 - 1,735 - - 
9 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 2.52 1,000 - 2,000 - 2,000 - - 
10 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2562 1.75 1,000 - 500 - 500 - 500 
11 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 10,060 10,060 10,010 10,010 - - 
12 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 70 70 70 70 - - 
13 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2562 1.88 1,000 - 3,100 - 3,100 - 3,100 
14 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 3,865 3,865 3,815 3,815 - - 
15 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 1,970 1,970 1,970 1,970 - - 
16 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 1,110 1,110 1,110 1,110 - - 
17 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 140 140 140 140 - - 
18 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65, 2.66 1,000 675 - 675 - - - 
19 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94, 3.30 1,000 3,815 - 3,775 - - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
      จาํนวนหน่วยทีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร ประเภทของการกูย้มื 
ช่วงเวลา          
ทีออก 

ปีทีครบกาํหนด   
ไถ่ถอน 

อตัรา                  
ดอกเบีย 

มูลค่าที              
ตราไว ้ 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) 
 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57, 2.67, 2.68, 2.99 1,000 1,865 - 1,865 - - - 
 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96, 3.00, 3.10 1,000 1,995 - 1,995 - - - 
 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 - 486 - - - 
 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 - 594 - - - 
24 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 - 5,000 - 5,000 - 
25 หุ้นกูอ้นุพนัธ์  ปี 2563     17 277 - - 
26 ตัวสญัญาใชเ้งิน  เมือทวงถาม                 1.90, 5.65, 6.65    470 467 - - 
 ตัวสญัญาใชเ้งิน  ปี 2563 - 2565 2.90, 3.30    201 289 - - 
 ตัวแลกเงิน ปี 2562 ปี 2563 1.97, 2.00    3,987 - 3,987 - 

 มู้ยมื       44,780 55,013 17,587 12,200 
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ตราสาร 1) และ 2) เป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพือนบัเป็นเงินกองทุนประเภทที 2 ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั ไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อตราสารและจะถูกบงัคบัแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัของผูอ้อกตราสารเต็มจาํนวน เมือผูอ้อก                   
ตราสารมีผลการดําเนินงานทีไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ และทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ                        
ทางการเงินแก่ผูอ้อกตราสาร โดยกาํหนดชาํระดอกเบี ยเป็นรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถไถ่ถอน                  
ตราสารดงักล่าวก่อนครบกาํหนดได้ทีราคาตามมูลค่า ถ้าเขา้เงือนไขตามทีระบุไว ้โดยตราสาร 1) มีการ             
ไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดแลว้ในไตรมาสที 2 ของปี 2562 

ตราสาร 7), 9), 11), 14), 15), 20) และ 21) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน        
ผูถื้อหุ้นกู ้ โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ตราสาร 3) ถึง 6), 10) ,13) และ 24)  เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 8), 12), 16) ถึง 19), 22) และ 23)  เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทน            
ผูถื้อหุ้นกู ้ โดยกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส ึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหนี สินจาก
รายการนอก             
งบการเงิน  อืน ๆ รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 256 599 2,772 134 410 3,915 
เพิมขึนในระหวา่งปี 32 1,427 38 627 2,124 
เพิมขึนจากการรับโอนระหวา่งกนั - 9 - - 9 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (5) (196) (22) (365) (588) 
โอนกลบัประมาณการหนี สิน (10) (147) (21) (280) (458) 
ลดลงจากรายการขายบริษทัยอ่ย (616) (3,397) (129) (392) (4,534) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 - 468 - - 468 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหนี สินจาก
รายการนอก             
งบการเงิน  อน  รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 25 361 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 ธนัวาคม  599 2,772 134 410 3,915 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีสินสุดวนัที                   

31 ธนัวาคม 2562 
 ผลประโยชน์ของพนกังาน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2562 29 
เพิมขึนในระหวา่งปี 17 
เพิมขึนจากการรับโอนระหวา่งกนั 7 
โอนกลบัประมาณการหนี สิน (1) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 52 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีสินสุด                         

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 
 ผลประโยชน์ของพนกังาน       

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 26 
เพิมขึนในระหวา่งปี 3 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  29 
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานึ งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงได้
ดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 2,510 2,378 29 26 
ส่วนทีรับร ้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  200 173 2 1 
ตน้ทุนดอกเบีย 85 77 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีต และผลกาํไรหรือขาดทุน                         

ทีเกิดขึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 673 (55) 8 - 
ส่วนทีรับร ้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ 4 (2) (1) - 
-  ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 60 (8) 5 - 
-  ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 397 6 1 1 

ผลประโยชน์ของพนกังานทีรับโอนจากบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 9 - 7 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (3,396) - - - 
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (74)  (59) - - 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 468 2,510 52 29 

ณ วนัที 31 นัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวนประมาณ 15 ลา้นบาท และ 61 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 1 ลา้นบาท และไม่มี ตามลาํดบั)            
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ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืนจากการดาํเนินงานต่อเนืองสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 33 28 2 1 
ตน้ทุนดอกเบีย 7 8 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนที

เกิดขึนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 57 (5) 8 - 
รวมค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 97 31 11 2 
ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
-  ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

 ดา้นประชากรศาสตร์ 4 2 (1) - 
-  ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ

 ทางการเงิน 60 (3) 5 - 
-  ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 12 (2) 1 1 

รวมส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 76 (3) 5 1 
รวมค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 173 28 16 3 

เมือวนัที  5 เมษายน 2562 พระราชบััติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                   
ราชกิจจานุเบกษา ึ งได้กาํหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างึ งทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ังแต่วนัที 5 พษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 81 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ลา้นบาท) บริษทัฯ          
และบริษทัย่อยบนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่าย
ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของปีปัจจุบนั 

สมมติานทีสาํคัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี   
 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.61 - 1.71 2.66 - 3.35 1.71 3.13 
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 5.00 - 5.38 5.00 - 5.36 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉลีย (ขึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 100.00 0.00 - 50.00 0.33 - 26.58 0.00 - 25.39 
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ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติานทีสําคัญต่อการเพิมขึ นของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์  วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 การเปลียนแปลง 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด ลดลง 0.25% 12 64 1 1 
อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต เพิมขึน 0.25% 12 62 1 1 
อตัราการลาออกถวัเฉลีย ลดลง 0.25% 11 56 1 1 

 วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริทัและบริทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 11, 13, 15, 19 และ 26 ปี และ 11, 14, 16 และ 22 ปี ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 15 ปี และ 16 ปี ตามลาํดบั)  

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ดอกเบียคา้งจ่าย 270 2,277 101 90 

  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 

หนี สินจาก
สญัญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หนี สินจาก
สญัญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
เงินสาํรองประกนัชีวิต 6,770 - 6,770 7,903 - 7,903 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ                                            

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,880 (251) 1,629 1,695 (158) 1,537 
สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือ

เป็นรายได ้ 4,365 (718) 3,647 4,381 (564) 3,817 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์

ประกนัภยัคา้งจ่าย 13 - 13 7 - 7 
หนี สินอืนตามกรมธรรม ์ 68 - 68 76 - 76 
รวม 13,096 (969) 12,127 14,062 (722) 13,340 
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ธุรกจิประกนัภัย 

ิน นกรประินนินกิจกัประกนัภัย 

สมมติฐานทีใช้ในการประเมินมูลค่าหนี สินทีเกิดจากสัญญาประกันภัย จะคํานึงึงตัวแบบทีใช้ใน                    
การประเมิน ลกัษณะของขอ้มูลรวมทังประสบการณ์ทีเกิดขึนจริงจนึง ณ วนัทีประเมินมูลค่าเป็นหลกั โดย
การวิเคราะห์ตอ้งพิจารณาทังปัจจยัภายในและภายนอกทีส่งผลต่อรูปแบบของประสบการณ์ในอดีต เช่น 
การพิจารณารับประกันภัย สัดส่วนการรับประกันภยั ขันตอนการจัดการค่าสินไหม นโยบายการรับ
ประกนัภยัต่อ แนวโนม้ทางเศรษฐกิจ และ กหมายทีเปลียนแปลงไป เป็นตน้ ในกรณีทีขอ้มูลค่าสินไหม
ทดแทนในอดีตมีไม่เพียงพอในการเป็นฐานขอ้มูลทีน่าเชือือต่อการตังสมมติฐาน การประเมินจะนาํขอ้มูล
ภาคธุรกิจมาใช้เพือให้มันใจวา่วิธีการดงักล่าวมีความเหมาะสม นอกจากนี  สมมติฐานทีใช้ในการประเมิน
ภาระผูกพนัด้านเบี ยประกันภยั ควรมีความสอดคล้องกับสมมติฐานทีใช้ในการประเมินภาระผูกพนั          
ดา้นสินไหมทดแทน  

กริระนกระริัยย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสียงทีหนี สินจากการรับประกนัภยัจะเพิมขึนหรือลดลง
เนืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานทีใชใ้นการคาํนวณ ึ งจะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทังดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเสียงอาจเกิดจากความี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายทีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามทีคาดไว ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 
สมมติฐานที
เปลียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนก่อน
การรับประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนหลงั
การรับประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได้

เพิมขึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ            
เพิมขึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ์ เพิมขึน  192 166 (166) (133) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิมขึน  13 13 (13) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ์ ลดลง  (12) (155) 155 12 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง  (13) (13) 13 10 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 
สมมติานที
เปลียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนก่อน
การรับประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนหลงั
การรับประกนัภยัต่อ

เพิมขึน (ลดลง) 
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 

ธุรกจิประกนัชีวติ 

ติานีช นการประาการารประกนัภัยารััาประกนัภัยระยะยาว  

อัตรามรณะ 

บริษทัย่อยกาํหนดข้อสมมติโดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึ นจริงในอดีตของ           
บริษทัยอ่ย อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกนัภยัและตารางมรณะไทย 2560 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 
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อัตราคิดลด 

บริษทัย่อยกาํหนดอตัราคิดลดทีใช้ในการประเมินมูลค่าภาระผูกพนัทีบริษทัย่อยตอ้งจ่ายผลประโยชน์ใน
อนาคตให้แก่ผูเ้อาประกนัโดยใชอ้ตัราดอกเบียทีปราจากความเสียง ณ วนัประเมิน ึ งเท่ากบัค่าทีมากกวา่
ระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยทีไม่มีดอกเบี ย ณ วนัประเมิน กบัค่าเลียของอตัรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละสินไตรมาสทังหมดแปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนั
ประเมิน ทังนี  หากอตัราคิดลดลดลงจะส่งผลให้บริษทัยอ่ยตอ้งตังสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนั
ระยะยาวเพิมขึน 

 
ผลกระทบของการเปลียนแปลงขอ้สมมติทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

  
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% (26) - 26 21 

อตัราคิดลด เพิมขึน 0.15% (30) - 30 24 
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 14 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) - 9 7 
อตัราการขาดอายแุละ

การเวนคืนกรมธรรม ์
ลดลง 10% 27 - (27) (22) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.15% 31 - (31) (25) 
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 (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) 

25.1 สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 7,903 8,953 
สาํรองเพิมขึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์

ประกนัภยัทียงัมีผลบงัคบัใช ้ 171 116 
สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอืน  (1,700) (1,238) 
การเปลียนแปลงทีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                        

สาํรองประกนัภยั 260 (76) 
การเปลียนแปลงทีเกิดจากประสบการณ์จริง 136 148 
ยอดคงเหลือปลายปี 6,770 7,903 
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25.2 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,695 1,701 
ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนระหวา่งปี 5,225 4,733 
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       

ขอ้สมมติในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 465 280 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (5,505) (5,019) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,880 1,695 

25. สํารองยประกนัภัยทยงัไม่อป นรายได้ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 4,381 3,851 
เบียประกนัภยัรับสาํหรับปี 7,462 8,722 
เบียประกนัภยัทีือเป นรายไดใ้นปี (7,478) (8,192) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,365 4,381 

25. คามสยงจากการรัประกนัภัยประกนัิ 

 ธุรกจิประกนัภัย 

 คามสยงจากการรัประกนัภัย 

ความเสียงจากการรับประกนัภยัเป นความเสียงทีเกิดจากความนัวนของความีและความรนแรงทีเกิด
ความเสียหายทีเบียงเบนจากสมมติานทีใชใ้นการกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั การคาํนวณเงินสํารอง และ
การพิจารณารับประกนัภยั ความเสียงดา้นการประกนัภยั สามารจาํแนกไดเ้ป น 3 ประเภทตามทีมาของ
ปัจจยัเสียง ไดแ้ก่ ความเสียงจากการพันาลิตภณัและการกาํหนดอตัราเบียประกนั ความเสียงดา้นการ
พิจารณารับประกนัภยั ความเสียงจากการจดัการสินไหม 

บริษทัย่อยกาํหนดกระบวนการบริหารความเสี ยงด้านการรับประกนัภยั ตังแต่การระบความเสียง การ
ประเมินความเสี ยงดยบริษทัย่อยได้กําหนดดัชนีชี วดัความเสี ยง ได้แก่ ประมาณการอตัราส่วนรวม                      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (Ultimate Combine Ratio) การจดัการค่าสินไหมทดแทน 
(Claim management) รวมทังมีการติดตามและการรายงานความเสี ยง เพือสะท้อนความเสี ยงได้อย่าง
เหมาะสม 
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ธุรกจิประกนัชีวติ 

 วีนกรรัประกนัั 

ความเสียงดา้นการรับประกนัภยั คือความเสียงทีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัทีเกิดขึนจริงแตกต่างจากทีบริษทัยอ่ยคาดการณ์ไวเ้นืองจากความผนัผวนของความถี ความรุนแรง
และเวลาทีเกิดความเสียหายเบียงเบนจากขอ้สมมติทีใช้ในการกาํหนดอตัราเบี ยประกนัภยั การคาํนวณ
สํารองประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย ความเสี ยงด้านการรับประกันภัยแบ่งตามทีมาของ                     
ความเสียงไดเ้ป็น  ประเภทดงันี  

ก ความเสียงจากการพันาผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดอตัราเบียประกนัภยั 

 ความเสี ยงจากการพันาผลิตภัณฑ์และการกําหนดอัตราเบี ยประกันภัยคือความเสี ยงจาก                         
เบียประกนัภยัรับไม่เพียงพอกบัผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทนทีบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายให้กบัผู ้
เอาประกนัภยั ทังนี  เนืองจากปัจจยัเสียงหลกัทีเกียวขอ้ง เช่น อตัราการเสียชีวิต อตัราการเจ็บป่วย 
อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม์ฯ และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนทีเกิดขึนจริงได้
เบียงเบนไปจากข้อสมมติทีบริษทัย่อยใช้ในการกาํหนดอตัราเบี ยประกันภยั ึ งอาจเกิดจากการ
กาํหนดขอ้สมมติทีไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และการเกิดเหตุการณ์       
มหนัตภยัรุนแรงึ งส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติและผูบ้าดเจบ็จาํนวนมาก 

 นอกจากนี  แมว้า่ผลิตภณัฑก์ารรับประกนัชีวิตทีบริษทัยอ่ยจาํหน่าย ประกอบดว้ย ประกนัชีวิตสามญั
แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย ์แบบชัวระยะเวลา ประกนัชีวิตแบบกลุ่มและอืน  แต่สัดส่วนการ
ประกนัภยัโดยส่วนใหญ่ของบริษทัย่อยเป็นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย ์ดงันัน บริษทั
ยอ่ยจึงอาจมีความเสียงจากการรับประกนัทีกระจุกตวัในผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยใ์น
สัดส่วนทีสูง ึ งหากผลิตภณัฑ์ประเภทดังกล่าวมีความเสียหายหรือมีต้นทุนการรับประกันใน
ระดบัสูงจะส่งผลกระทบต่อการลดลงของผลกาํไร 

ข    ความเสียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั 

 ความเสียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั คือความเสียงทีเกิดจากการพิจารณารับประกนัภยัไม่รัดกุม  
ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการพิจารณารับประกนัภยัทีเหมาะสมกบัความเสียหายจากแต่ละปัจจยัเสียง  
ส่งผลให้การประเมินความเสี ยงไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น รับประกันภัยทีมีความเสี ยงสูงหรือ                        
รับประกนัภยัดว้ยเบียประกนัภยัทีไม่สอดคลอ้งกบัความเสียง เป็นตน้ 
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ค)    ความเสียงจากการจดัการสินไหมทดแทน 

 ความเสียงจากการจดัการสินไหมทดแทน คือความเสียงทีบริษทัยอ่ยจดัสรรสํารองประกนัชีวิตไวไ้ม่
เพียงพอต่อภาระหนี สินทีเกิดขึนภายใตส้ัญญาทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยบริหารความเสียงดา้นการรับประกนัภยัโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ทีสามารถแข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบียประกนัภยัและเงือนไขใน
การรับประกนัภยัทีสอดคลอ้งกบัความเสียง จดัโครงสร้างการลงทุนทังในระยะสันและระยะยาวให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบกาํหนดของสัญญาประกนัภยั 
ทบทวนความถูกตอ้งและเหมาะสมของแบบจาํลองทีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีการทบทวน
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณารับประกนัภยัให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัความเสียหายจากแต่ละ
ปัจจยัเสี ยง มีการสอบทานความสมเหตุสมผลของการใช้ข้อสมมติหลักในการประมาณสํารอง 
ประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของสํารองประกนัชีวิตด้วยการกาํหนดเหตุการณ์จาํลองที
อาจจะเกิดขึน เช่น การเปลียนแปลงไปของอตัราดอกเบียซึ งมีผลต่ออตัราคิดลด เพือให้บริษทัย่อยมี
สาํรองประกนัชีวติทีเพียงพอต่อภาระทีบริษทัยอ่ยพึงมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์

25.5 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
   
เงินค่ามรณกรรม 13 5 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั - 1 
อืน - 1 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 13 7 

2. จ้านจากการายลกัรัย์ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 948 1,325 194 192 
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27. เงินปันผลค้างจ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินปันผลคา้งจ่าย 4,583 - 4,583 - 

2. หนินอืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

เจา้หนี อืน 839 2,917 526 221 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหนีรอตดับญัชี 103 2,045 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 30 1,758 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 925 1,013 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 365 2,267 70 70 
เงินสมทบกองทุนเพือการฟื นฟแูละพฒันาระบบ 
 สถาบนัการเงิน/สถาบนัคุม้ครองเงินฝากคา้งจ่าย - 1,750 - - 
ค่าใชจ่้ายอืนคา้งจ่าย 602 2,158 2 4 
เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,841 1,706 - - 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 1,054 795 - - 
อืน  1,047 1,508 59 21 
รวมหนี สินอืน 6,806 17,917 657 316 

29.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนือคืน 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที  31 ธันวาคม 2562 มีผู ้ถือหุ้นบุริมสิทธิทีแจ้งใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวน 60 หุ้น ดงันัน  วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯคงเหลือหุ้น
บุริมสิทธิทียงัไม่ไดแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 13,156 หุ้น ซ งหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็น
หุน้สามญัได ้1 หุน้ และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเงือนไข 

  วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท               
มีกาํหนดระยะเวลาซือหุ้นคืนตังแต่วนัที 8 สิงหาคม 2561 ถงวนัที 7 กุมภาพนัธ 2562 โดยหุ้นทุนซือคืน
โครงการดงักล่าวมีเงือนไขใหต้อ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปี นบัจากวนัซือหุน้คืนเสร็จสิน            
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 องค์รกอบอนของส่วนของเจ้าของ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

     
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อย - 776 - - 
ส่วนเกนิทุนจากการเลียนสัดส่วนการอหุ้นในเงินลงทุน (4,640) - - - 
ส่วนของเงินลงทุนทีตํากว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ                                

ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 231 230 - - 
ส่วนเกินทุนจากการเลียนลงมล่าเงินลงทุน      

เงินลงทุนเผอาย     
ตราสารหนี  47 60 4 1 
ตราสารทุน 1,240 988 682 653 

รวม 1,287 1,048 686 654 
ส่วนตากวา่ทุนจากการเลียนลงมล่าเงินลงทุน     

เงินลงทุนเผอาย     
ตราสารหนี  (1) (307) - - 
ตราสารทุน (24) (297) (2) (5) 

รวม (25) (604) (2) (5) 
รวมส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงมูลค่าเงินลงทุน  1,262 444 684 649 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (150) (93) (137) (130) 
ส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 1,112 351 547 519 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 80 776 54 15 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (16) (155) (11) (3) 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 64 621 43 12 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบดเสรจอนในบริษัทร่วม   611 326 - - 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (11) - - 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบดเสรจอนในบริษัทร่วม - สุทธิ  611 315 - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงสัดส่วนการอหุ้น              

ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 81 61 - - 
หกั: ผลกระทบหนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (2) - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเลียนแลงสัดส่วนการอหุ้น              

ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม - สุทธิ 81 59 - - 
รวม (2,541) 2,352 590 531 
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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 ้ 

 วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จาํนวนแลว้ 

32. เงินปันผล 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงันี  

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัทีจ่ายเงินปันผล 
  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล   

พิเศษ ปี 2562 
ทีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เมือวนัที 16 ธนัวาคม 2562 4,583 4.00 16 มกราคม 2563 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล ทีประชุมกรรมการบริษทัฯ    
   งวด  เดือนแรกของปี 2562 เมือวนัที 19 กนัยายน 2562 1,375 1.20 18 ตุลาคม 2562 
เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร งปีหลงั

ของปี 2561 
ทีประชุมสามญัผถื้อหุน้เมือ

วนัที 24 เมษายน 2562 1,833 1.60 17 พฤษภาคม 2562 
  7,791 6.80  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล   

งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 
ทีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เมือวนัที 24 กนัยายน 2561 1,165 1.00 22 ตุลาคม 2561 

เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร งปีหลงั
ของปี 2560 

ทีประชุมสามญัผถื้อหุน้เมือ
วนัที 25 เมษายน 2561 1,515 1.30 17 พฤษภาคม 2561 

  2,680 2.30  
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รายไดด้อกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 148 139 2 6 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 121 149 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี  281 216 61 20 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  250 368 57 54 
การใหเ้ช่าซือและสญัญาเช่าการเงิน 3,539 3,202 - - 
รวมรายไดด้อกเบีย 4,339 4,074 120 80 

   

ค่าใชจ่้ายดอกเบียสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 363 342 - - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื     

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสัน 1,156 1,140 491 569 
- อืน  66 21 44 - 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 14 12 3 3 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย 1,599 1,515 538 572 
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35. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละ 
    สญัญาซือขายล่วงหนา้ 984 1,251 - - 
ค่าธรรมเนียมรับเกียวกบัธุรกิจเช่าซือ 153 155 - - 
ค่าธรรมเนียมรับค่าเบียประกนั 235 31 - - 
อืน  86 267 1 1 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,458 1,704 1 1 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (256) (264) (1) (1) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,202 1,440 - - 

36. กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเค้าและริรรเินรา่าระเท 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ตราสารหนี  99 (48) - - 
ตราสารทุน (264) (520) - - 
อืน  311 609 - - 
รวม 146 41 - - 

 

 

 

 



294

รายงานประจ�าปี 2562

82 

37. กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ละ 2561 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเือขาย 99 86 1 6 
กาํไรจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - - 58 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 59 23 53,647 25 
กาํไรจากการรับชาํระหนีจากเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับอน 196 314 166 20 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับอน 23 - 23 - 
อืน   137 - - - 
รวม 514 423 53,837 109 

38. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ละ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

เบียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับ 9,304 9,169 
หกั: เบียประกนัภยั/ประกนัชีวติจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (1,491) (1,031) 
เบียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับสุทธิ 7,813 8,138 
หกั: สาํรองเบียประกนัภยั/ประกนัชีวติทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิมขึน (ลดลง) 

จากปีก่อน 169 (246) 
รวม 7,982 7,892 
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39. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,554 4,103 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (824) (398) 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 2,671 2,064 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (52) (27) 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 1,437 1,426 
หกั: ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (405) (291) 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน (807) (792) 
รวม 6,574 6,085 

40. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการนี เป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่าย
ให้กบักรรมการึ งดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบาํเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจาํนวนประมาณ 37 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 30 ลา้นบาท) ึ งอนุมติัโดย   
ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4. นีูญ นีัยจะูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หนี สูญ หนี สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั)     
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี   (316) 300 (14) 6 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในลูกหนี ทีรับโอน - 2 - 2 
รวม  (316) 302 (14) 8 
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42. องค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบดเรจอน 
 องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 นัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

กาํไรขาดทุนเบดเรจอนจากการดาํเนินงานอเนอง     
ายาัภายาใหาในาหาุน 
   ในภายหลัง 
เงินลงทุนเผือขาย:     

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงระหวา่งปี 478 (238) 35 (72) 
หกั: การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับกาํไร 
        ขาดทุนทีเกิดขึนจริงทีรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน (99) (86) (1) (6) 

 379 (324) 34 (78) 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบดเสรจอืนในบริษทัร่วม (65) (94) - - 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) 314 (418) 34 (78) 
ผลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย 26 65 (7) 16 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งขาดทุนเบดเสรจอืน 
   ในบริษทัร่วม 2 5 - - 
ผลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง 28 70 (7) 16 
 342 (348) 27 (62) 
ายาัภายาใหาในาาุน 
  ในภายหลัง 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 89 - 40 - 
ส่วนแบ่งกาํไรเบดเสรจอืนในบริษทัร่วม    247                    - - - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
    ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (76) 3 (5) (1) 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) 260 3 35 (1) 
ผลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง     
ภาษีเงินไดส่้วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (18) - (8) - 
ภาษีเงินไดส่้วนของส่วนแบ่งกาํไรเบดเสรจอืนในบริษทัร่วม (8) - - - 
ภาษีเงินไดส่้วนกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
    ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกยัภยัสาํหรับโครงการ 
    ผลประโยชน์ของพนกังาน 12 - - - 
ผลกระทบภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (14) - (8) - 
 246 3 27 (1) 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนจากการดาํเนินงานต่อเนือง (ขาดทุน) 588 (345) 54 (63) 
กาํไรขาดทุนเบดเรจอนจากการดาํเนินงานทกเกิ     
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืน (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานทียกเลิก 3,819 (1,136) - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับัชีทีเกียวขอ้งจากการดาํเนินงานทียกเลิก (822) 227 - - 
กาํไรขาดทุนเบดเสรจอืนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (ขาดทุน) 2,997 (909) - - 
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43. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของื้อหุ้นของบริทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัวัเลีย่วงนําหนกัทีออกอยใ่นระหวา่งปีโดยสุทธิจากหุ้นสามญั
ซือคืนทีือโดยบริทั 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนทีเป็นของื้อหุ้นของบริทั (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัวัเลีย่วงนํ าหนกัทีออกอยใ่นระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซือคืนทีือโดยบริทักบัจาํนวนวัเลีย่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัทีบริทัอาจตอ้งออกเพือ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั งสิ นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                      
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 กาํไรสาํหรับปีจากการ

ดาํเนินงานต่อเนือง 
จาํนวนหุน้สามญั         

วัเลีย่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
  (ปรับปรุง

ใหม่) 
   (ปรับปรุง

ใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขันนาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริทั 1,729,979 1,768,109 1,145,707 1,163,843 1.51 1.52 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 1,729,979 1,768,109 1,145,720 1,163,856 1.51 1.52 
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 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 กาํไรสาํหรับปีจากการ             จาํนวนหุน้สามญั  
 ดาํเนินงานทียกเลิก วัเฉลีย่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
  (ปรับปรุง

ใหม่) 
   (ปรับปรุง

ใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขันนาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 9,077,080 6,071,319 1,145,707 1,163,843 7.92 5.22 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 9,077,080 6,071,319 1,145,720 1,163,856 7.92 5.22 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสาํหรับปี วัเฉลีย่วงนําหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขันนาน 
กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 57,261,092 3,316,439 1,145,707 1,163,843 49.98 2.85 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิทีมีสิทธิแปลงสาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรทีเป็นของื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 57,261,092 3,316,439 1,145,720 1,163,856 49.98 2.85 

44. กองทุนสํารองเลียงี 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเลี ยงชีพ พ.. 2530 ึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราทีกาํหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนกังานในกรีทีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนรวม 64 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท) 
(2561: 431 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 7 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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45. รายการธุรกิกบักิการทกยวอกั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเก์ตามทีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านันและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ งรายการทีมีสาระสาํคญัสามารสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561 (สาํหรับปี 2562) 
รายการทกิรว่า       
บริษัทย่อย      
มลูค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี  -       - 29,162 743 ราคาตลาด 
มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี  - - 2,509 1,286 ราคาตลาด 
มลูค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 85,599 - ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 
    (2562: กาํไร 53,647 ลา้นบาท)      
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 24,613 - ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย  
    (52: กาํไร 0.03 ลา้นบาท 
         2561: กาํไร 58 ลา้นบาท) 

- - 2 709 มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

รายไดด้อกเบีย - - 51 59 อตัราดอกเบียร้อยละ 0.40 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,456 3,418 ตามทีประกาจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการอืน - - 47 57 อตัราทีตกลงตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอืน - - 5 1  
บริษัทร่วม      
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัร่วม - - 45,504 - ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดเ้งินปันผล - - 129 126 ตามทีประกาจ่าย 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 5 6 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 3.40 ต่อปี 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/               

ประกนัชีวติ 
1 - - - อตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดอื้น 1 - - -  
เงินปันผลจ่าย - - 883 298 ตามทีประกาจ่าย 
ค่าใชจ่้ายอืน 45 105 13 12  
บริษัททกยวอกั       
มลูค่าซือเงินลงทุนในตราสารหนี  13,351 2,932 4,018 - ราคาตลาด 
มลูค่าขายเงินลงทุนในตราสารหนี  2,962 1,231 700 - ราคาตลาด/ราคาทีตกลงกนัตามสัญญา 
มลูค่าซือ/ขายสัญญาอตัราแลกเปลียน - 20,305 - - ราคาตลาด 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561 (สาํหรับปี 2562) 
รยรทิรว่  (ต่อ)      
บริษัททยวอั (ต่อ)      
รายไดด้อกเบีย 21 228 2 - อตัราดอกเบียร้อยละ 0.35 - 0.80 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 58 90 42 42 ตามทีประกาจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/               

ประกนัชีวติ 
11 4 - - อตัราทีตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดอื้น 54 2 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย  1 321 - - อตัราดอกเบียร้อยละ 3.40 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย 290 3,061 - - ตามทีประกาจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 27 41 13 11 อตัราทีตกลงกนัตามสัญญาึงคาํนว

โดยอา้งอิงจากประมาการเวลาทีใช ้ 
ค่าใชจ่้ายอืน 270 203 15 7  

ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนัทีมีสาระสําคญัทีเกิดขึนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 สามารแสดงดว้ยยอดวัเฉลียจากยอดคงคา้ง  วนัสินเดือน ึ งมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 72 521 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  - - 899 964 
บริษัทร่วม      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - 2 - 
เงินรับฝาก 115 177 - - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื  82 95 - - 
บริษัททยวอั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 257 65 - - 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  5,636 5,757 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี  - 49 - - 
เงินรับฝาก 1,296 1,721 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 8,503 12,998 - - 
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 วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัที
เกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาคัมีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้
สินเือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย์
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี
ทีออกและ                  

เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 
บริษทัร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - - 52 520 - 
ธนาคารทหารไทย 9 - 438 - - - 194 - 
บริษทัทวั         
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัหลายแห่ง 3,208 200 307 - 172 735 63 - 
 3,217 200 756 - 172 787 777 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

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 

 



302

รายงานประจ�าปี 2562

90 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย ์ 
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี  
ทีออกและ
เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 

บริษทัย่อย         
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 - - - - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 260 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 1 - - - - - - 
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย - - 438 - - - 194 - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - - 520 - 
บริษทัทยวอั         
ธนาคารธนชาต 30 - 118 - - - 1 - 
 30 703 559 - - - 715 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

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  - 663 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 2 - - - - - - 
บริษทัร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - - - - 
 23 1,367 203 - - - 195 - 

90 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย ์ 
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี  
ทีออกและ
เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 

บริษทัย่อย         
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 - - - - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 260 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 1 - - - - - - 
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย - - 438 - - - 194 - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - - 520 - 
บริษทัทยวอั         
ธนาคารธนชาต 30 - 118 - - - 1 - 
 30 703 559 - - - 715 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

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  - 663 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 2 - - - - - - 
บริษทัร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - - - - 
 23 1,367 203 - - - 195 - 

90 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้
สินเชือแก่
ลูกหนีและ

ดอกเบีย           
คา้งรับ 

สินทรัพย ์ 
อืน เงินรับฝาก 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

ตราสารหนี  
ทีออกและ
เงินกูย้มื หนี สินอืน ภาระผกูพนั 

บริษทัย่อย         
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 - - - - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 260 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 1 - - - - - - 
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย - - 438 - - - 194 - 
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - - 520 - 
บริษทัทยวอั         
ธนาคารธนชาต 30 - 118 - - - 1 - 
 30 703 559 - - - 715 - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 

 สินทรัพย ์ หนี สิน  

 

รายการ
ระหวา่ง

ธนาคารฯ 

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  - 663 - - - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 2 - - - - - - 
บริษทัร่วม         
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - - - - 
 23 1,367 203 - - - 195 - 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเชือแก่บริษทัยอ่ยดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จาํนวนเงินตน้คงคา้ง 

ชือบริษทั อตัราดอกเบีย 2562 2561 
 (สาํหรับปี 2562)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั เงินกูลู้กหนีชันดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 
442 702 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีชันดี (MLR)                              
ของธนาคารธนชาต - 1% 

260 663 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จาํกดั เงินกูลู้กหนีชันดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

1 2 

รวม  703 1,367 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจาํนวนประมาณ  1,706 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,520 ล้านบาท) (2561: 1,694 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 814 ล้านบาท                             
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการทีเกียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหารขึน
ไปของบริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลทีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวทีมียอดคงคา้งดงัต่อไปนี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ในระหว่างปี 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลประโยชน์ให้แก่ผูบ้ริหารสําคัญรวมถึง
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทังหมดดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  6 103 - - 
เงินรับฝาก - 1,204 - - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 821 771 114 103 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 8 16 1 1 
 829 787 115 104 
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46.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

46. านการเงินแลลการดําเนินงานทสําจําแนกตามรเภทธุรกรรม 

านะการเงิน  วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และลการดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของ   
แต่ละปี จาํแนกตามประเภทธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ เป็นดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
สินทรัพยร์วม 160,927 - - 160,927 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,404 - - 7,404 
เงินลงทุน 41,551 - - 41,551 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 45,421 - - 45,421 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 53,159 - - 53,159 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 15,660 - - 15,660 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 44,780 - - 44,780 

 
(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 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 4,339 - - 4,339 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (1,599) - - (1,599) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 2,740 - - 2,740 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,202 - - 1,202 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 1,408 - - 1,408 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  2,253 - - 2,253 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอน   (3,153) - - (3,153) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 316 - - 316 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 4,766 - - 4,766 
ภาษีเงินได ้ (1,367) - - (1,367) 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนอง 3,399 - - 3,399 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 13,361 - - 13,361 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,760 - - 16,760 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ธุรกรรม ธุรกรรม รายการ  
 ในประเทศ ต่างประเทศ ตดับญัชี รวม 
รายไดด้อกเบีย 4,074 - - 4,074 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย (1,515) - - (1,515) 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 2,559 - - 2,559 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  1,440 - - 1,440 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 1,807 - - 1,807 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอน  2,299 - - 2,299 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอน   (3,019) - - (3,019) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (302) - - (302) 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 4,784 - - 4,784 
ภาษีเงินได ้ (927) - - (927) 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนอง 3,857 - - 3,857 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก 11,949 - - 11,949 
กาํไรก่อนส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 15,806 - - 15,806 



306

รายงานประจ�าปี 2562
94 

46.2  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกจิ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจธนาคาร (3) ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์(4) ธุรกิจหลกัทรัพย ์(5) ธุรกิจประกนัชีวติ และ (6) ธุรกิจประกนัภยั  

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพือวตัุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจทีเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดด้อกเบียสุทธิของแต่ละส่วนงาน งเป นการ
แสดงรายการสุทธิระหว่างรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดอกเบียจากลูกคา้ภายนอกกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดอกเบีย    
ทีเกิดจากการให้กูแ้ละการกูย้ืมจากส่วนงานดาํเนินงานอืน โดยอตัราดอกเบียทีใชใ้นการกูย้ืมระหวา่งกนัใช้
เกณฑร์าคาตลาด 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปนี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      

สินทรัพย ์ ธุรกิจอืน 

การ
ดาํเนินงาน         

ทียกเลิก 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบียสุทธิ (418) 170 236 231 (17) 2,534 - 4 2,740 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 4,312 2,670 (346) 2,670 228 917 - (5,588) 4,863 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน  (294) (754) (135) (1,097) (132) (792) - 51 (3,153) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 14 - - - 516 (164) - (50) 316 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ต่อเนืองก่อนภาษีเงินได ้ 3,614 2,086 (245) 1,804 595 2,495 - (5,583) 4,766 
ภาษีเงินได ้ - (413) 8 (355) (177) (503) - 73 (1,367) 
กาํไรจากการดาํเนินงานทีต่อเนือง 3,614 1,673 (237) 1,449 418 1,992 - (5,510) 3,399 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก - - - - - - 13,361 - 13,361 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,614 1,673 (237) 1,449 418 1,992 13,361 (5,510) 16,760 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      

สินทรัพย ์ ธุรกิจอืน 

การ
ดาํเนินงาน

ทียกเลิก 
รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบียสุทธิ (491) 202 266 204 36 2,338 - 4 2,559 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน 4,048 1,409 (170) 2,088 464 908 - (3,201) 5,546 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน  (233) (882) (138) (998) (116) (713) - 61 (3,019) 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (8) - - - 17 (389) - 78 (302) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ต่อเนืองก่อนภาษีเงินได ้ 3,316 729 (42) 1,294 401 2,144 - (3,058) 4,784 
ภาษีเงินได ้ - (136) 17 (252) (110) (411) - (35) (927) 
กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 3,316 593 (25) 1,042 291 1,733 - (3,093) 3,857 
กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก - - - - - - 11,949 - 11,949 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สียที

ไม่มีอาํนาจควบคุม 3,316 593 (25) 1,042 291 1,733 11,949 (3,093) 15,806 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 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 2562  97,297 - 6,684 8,329 15,190 3,976 68,490 (39,039) 160,927 

 วนัที 31 ธนัวาคม 2561  37,644 984,124 9,557 9,765 14,494 4,622 48,658 (47,935) 1,060,929 

46.3 ข้อมูกยกูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
ของรายไดข้องกิจการ 
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 ัพนูกพนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริทัและบริทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นทีมีภาระผกูพนั ซ งมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     

วางประกนักบันายทะเบียน 1,550 1,850 - - 
วางประกนัศาล 1 2 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 2,015 2,193 - - 
วางประกนัการทาํสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน 113 - - - 
วางประกนัศาล - 13 - - 

    ค ําประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     

อสงัหาริมทรัพยส่์วนทีใหสิ้ทธิแก่ลูกหนี                              
ในการซือคืนหรือซือก่อน 1 1 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนทีทาํสญัญาจะซือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธิ  20 288 - - 

 3,705 4,352 - - 
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48. ภาระผูกพนัะนนากนนภานา 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ภาระผกูพนัและหนี สินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้ทีมีสาระสาํคญัมีดงันี  

48.1 ภาระผูกพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
การรับอาวลัตัวเงิน - 303 - - 
การคําประกนัการกูย้มืเงิน - 2,402 - - 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด - 283 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต - 759 - - 
ภาระผกูพนัอืน      

วงเงินเบิกเกินบญัชีทีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน - 22,341 - - 
อืน ๆ 44 61,019 1 1 

รวม 44 87,107 1 1 

 นอกจากนี  บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอตัราแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบียต่างสกุลเงิน 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยและสัญญาซือขายทองคาํล่วงหน้าตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ที 9 

48.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระทีตอ้งจ่ายค่าบริการทีเกียวขอ้งกับทรัพยสิ์น                    
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอืน ๆ พร้อมทังค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานกังาน
ตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงันี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี กิจการอืน กิจการอืน 
2563 121 9 
2564 58 1 

2565 เป็นตน้ไป 188 1 

 นอกจากนี  บริษทัยงัมีภาระทีต้องจ่ายค่าบริการงานธุรการต่าง ๆ ให้กบับริษทัย่อยแห่งหนึ งตามอตัรา
ตน้ทุนทีเกิดขึนจริงบวกส่วนเพิมตามระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นสัญญาและมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพืนที
และอุปกรณ์กับบริษัทร่วม โดยสัญญาดังกล่าวได้ครบกําหนดในวันที  12 สิงหาคม 2562 แล้ว                
อยา่งไรก็ตาม  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัคงใชพ้ืนทีและอุปกรณ์ดงักล่าวอยูแ่ละอยูร่ะหวา่งการ
ดาํเนินการต่ออายสุัญญา 
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ณ วนัที 1 นัวาคม 262 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น
จาํนวนรวมประมาณ  216 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ  ลา้นบาท ึ งผลของคดียงัไม่เป็นทีสินสุด 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาตังสํารองหนี สินทีอาจเกิดขึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนทีเหลือ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชือมันว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ นจึงไม่ได้บันทึกเป็นหนี สิน                
ณ ปัจจุบนั  

 

ณ วนัที 1 นัวาคม 262 บริษทัฯมีหนงัสือคําประกนัทีออกโดยนาคารในนามบริษทัฯ จาํนวนเงินประมาณ 
1 ลา้นบาท เพือคําประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

 

เครืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด  ทีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหนึงและหนี สินทางการ
เงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึงเพิมขึน 

 

ความเสี ยงจากการให้สินเชือ คือ ความเสี ยงทีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบ
เนืองมาจากการทีคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปิบติัตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้น
เครืองมือทางการเงินได้ มูลค่าสูงสุดของความเสียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเครืองมือทางการเงินหักดว้ย
สาํรองเผือขาดทุนตามทีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และความเสียงของภาระผกูพนัจากการอาวลั คําประกนั
การกูย้มื และคําประกนัอืน  และรวมถึงสัญญาตราสารอนุพนั์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การบริหารความเสียงในขันตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเชือ การวิเคราะห์
ความเสียง การวเิคราะห์ความสามารถในการชาํระหนี  และการสอบทานสินเชือ เพือตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพสินเชือเพือเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเชือทีจะเป็นปัญหาในอนาคต 

 
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี ยงทีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเนืองมาจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนและราคาของหลกัทรัพย ์            
ึ งส่งผลกระทบต่อฐานะเงินตราต่างประเทศและฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนั น                  
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดว้ยความเสียงหลกัคือความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบีย ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน และความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนสินคา้
โภคภณัฑ ์
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ก) ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินจะเปลียนแปลงไปเนืองจากการ
เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี ย โดยการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหนี สินทีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบียทีแตกต่างกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบียในตลาด เพือใหไ้ดรั้บลตอบแทนทีเหมาะสมภายใตค้วามเสียง
ทียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย 

สินทรัพย/์หนี สินทางการเงินจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา          

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 3 3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,809 3,454 121 7,384 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - 13 13 
เงินลงทุน 499 33,320 6,538 40,357 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  () 4,043 52,195 28 56,266 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,577 2,577 
นสินทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  23 15,637 - 15,660 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - - 47 47 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 51 44,729 - 44,780 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 948 948 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - - 1,054 1,054 

(1) ยดคงเงเง้เกก มตราดกเ ยร งตามตราตาดร มตราดกเ ยคง  รมเง้เยดรร้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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(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  () 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 สินจ่ายคืนเมือทวงาม - - 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) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา                

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 18 - 12 30 
เงินลงทุน 206 17,660 4,199 22,065 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนี  (1) 714 28 2 744 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 765 765 
นสินทางการเงิน     
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 17,587 - 17,587 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 194 194 

(1) ยดคงเงเง้เกก มตราดกเ ยร งตามตราตาดร มตราดกเ ยคง  รมเง้เยดรร้
รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(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  



314

รายงานประจ�าปี 2562

102 

เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงที มีวนัทีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แล้วแต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัทีในงบแสดงานะการเงินดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ 
เมือ         

ทวงถาม 
0 - 3  
เดือน 

3 - 12
เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ถวัเลีย           
ถ่วงนําหนกั 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 820 2,332 302 - 3,454 1.20 - 1.76 
เงินลงทุน - 15,656 11,922 4,617 1,125 33,320 1.14 - 2.06 
เงินใหสิ้นเือแก่ลูกหนี  1,229 607 1,916 48,040 403 52,195 1.28 - 14.87 
นสินทางการเงิน        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,140 11,626 2,421 450 - 15,637 1.76 - 1.96 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 418 6,965 11,525 19,921 5,900 44,729 0.20 - 3.68 
        

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2561 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ 
เมือ         

ทวงถาม 
 -   
เดือน 

 - 12
เดือน  - 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 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 
 เมือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉลีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงนําหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินลงทุน - 10,895 6,725 40 - 17,660 1.16 
เงินใหสิ้นเือก่ลูกหนี  28 - - - - 28 14.87 
นสินทางการเงิน        
ตราสารหนี ทีออกละเงินกูย้มื - 3,987 2,900 4,800 5,900 17,587 3.68 

(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 
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นอกจากนี  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์/หนี สินทางการเงินที ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย                   
ยอดคงเหลือวัเฉลียทีคาํนวดยวัเฉลียจากยอดคงเหลือในระหวา่งปีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงิน
และอตัราเฉลียของดอกเบียสาํหรับปี 2562 และ 2561 เป็นดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   
 วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย 
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,507 148 2.68 6,740 139 2.06 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพือคา้ 4,592 121 2.64 5,280 149 2.83 
เงินลงทุนในตราสารหนี  14,127 281 1.99 9,927 216 2.17 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี /การใหเ้ช่าซือ 
 และสัญญาเช่าการเงิน 55,345 3,789 6.85 52,568 3,570 6.79 
       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 18,599 363 1.95 18,808 342 1.82 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 40,127 1,236 3.08 34,644 1,173 3.38 

 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ   
 วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย วัเฉลีย ดอกเบีย อตัราเฉลีย 
   (ร้อยละ)   (ร้อยละ) 
       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 64 2 3.52 512 6 1.09 
เงินลงทุนในตราสารหนี  4,202 61 1.45 1,041 20 1.97 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี /การใหเ้ช่าซือ 
 และสัญญาเช่าการเงิน 941 57 5.75 1,000 54 5.69 
       
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 14,381 538 3.74 12,715 572 4.50 
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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 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 - - - 
หนี สินอืน 306 6 2 - 5 
รวมหนี สิน 14,923 30 3 31 62 
สุทธิ 14,391 185 127 1,389 172 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพนั      
การคําประกนัการกูย้มืเงิน 800 1 - - - 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินคา้เขา้ทียงัไม่ครบกาํหนด 196 3 27 - - 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 609 48 18 - 3 
ภาระผกูพนัอืน  544 5 - - - 
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นอกจากนี  บริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนัตามสัญญาอตัราแลกเปลียน สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี ยต่าง            
สกุลเงิน สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบี ยและสัญญาอนุพนั์อืนทีต้องจ่ายหรือรับชําระเป็นเงินตรา
ต่างประเททีบริษทัยอ่ยไดท้าํเพือการคา้และเพือป้องกนัความเสียง (บญัชีเพือการนาคาร) ดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 

 
ดอลลาร์                 
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย อืน ๆ 

สัญญาอตัราแลกเปลียน       
     -  สัญญาซือ 40,304 214 225 1 674 
     -  สัญญาขาย 37,035 348 346 1,378 828 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย

ต่างสกุลเงิน    
 

 
     -  สัญญาซือ 2,378 - - - - 
     -  สัญญาขาย 19,962 - - - - 
สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย      
     -  สัญญาซือ 66,154 - - - - 
     -  สัญญาขาย 66,154 - - - - 

ค) ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนสินค้าโภคภณัฑ์ คือ ความเสียงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุน้ทุนหรือราคาสินคา้โภคภณัฑ์ ซ งอาจจะทาํให้เกิดความผนัผวน
ต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี ยงด้านตลาด โดยมีการกําหนดระดับเพดาน                    
ความเสียง (Limit) ในการทาํุรกรรมเพือควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดบัทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับได ้เช่น 
Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเสียง (is onto nit) ซ งแยกออก
จากหน่วยงานทีทาํุรกรรม (ont i) และหน่วยงานทีบนัทกรายการ ( i) ทาํหนา้ทีควบคุม
ความเสียงและรายงานสานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือ
บริหารความเสียงไดท้นัท่วงที โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
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 าเสยงานสภาพง 

 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัได้
เมือครบกาํหนด เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาทีเหมาะสม ซ งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั นและระยะยาวทีเหมาะสม นอกจากนี  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการดาํรง                   
สภาพคล่อง เพือให้มันใจว่ามีฐานะสภาพคล่องทีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบีย 

 วนัทีทีครบกาํหนดของเครืองมือทางการเงินนบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 มีดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

รายการ เมือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 3 - - - 3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  3,930 3,152 302 - 7,384 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 13 - - 13 
เงินลงทุน 499 29,422 3,898 6,538 40,357 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี   5,981 18,079 32,175 31 56,266 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 2,577 - - 2,577 
นสินทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  2,113 13,097 450 - 15,660 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์ - 47 - - 47 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 470 18,489 25,821 - 44,780 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 948 - - 948 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 1,054 - - 1,054 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอืน 1 - 43 - 44 
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(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   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 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

รายการ เมือทวงาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  30 - - - 30 
เงินลงทุน 206 17,620 40 4,199 22,065 
เงินหสิ้นเือแก่ลูกหนี  735 2 7 - 744 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 765 - - 765 
นสินทางการเงิน       
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 6,887 10,700 - 17,587 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 194 - - 194 
ภาระผูกพนั      
าระกูพนัอืน 1 - - - 1 
     

(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  1,452 2 10 - 1,464 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 289 - - 289 
นสินทางการเงิน       
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 3,600 8,600 - 12,200 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - 192 - - 192 
ภาระผูกพนั      
าระกูพนัอืน 1 - - - 1 
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51.4 มูลค่ายุติธรรม 

 วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริทัและบริทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินแยกแสดง
ตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 มลูค่า             

ตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ิรยลิาาริวดมูลค่าด้วย                            

มูลค่ายุติธรรม 
     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์  13 13 13 - - 
เงินลงทุน 38,983 38,983 4,214 34,769 - 
หนี สินตราสารอนุพนัธ์  47 47 47 - - 
      
ิรยม่่ิรยาาริวดด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 
     

ทีดิน อาคารและอุกร์ - ทีดินและอาคาร 196 196 - - 196 
      
ิรยลิาาริม่ด้วดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
     

เงินสด 3 3 3 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,404 7,404 3,931 3,473 - 
เงินลงทุน 2,568 3,579 - 2,139 1,440 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  53,159 54,103 - 3,563 50,540 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 2,577 - 2,577 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หนี สิน) 15,660 15,671 23 - 15,648 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 44,780 45,590 - 45,590 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 948 948 - 948 - 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 1,054 1,054 - 1,054 - 
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(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 55,835 - 55,835 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 1,325 1,325 - 1,325 - 
หนี สินอืน - เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 795 795 - 795 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
ิรยลิาาริวดมูลค่าด้วย                            

มูลค่ายุติธรรม 
     

เงินลงทุน 22,467 22,467 1,565 20,902 - 
ิรยม่่ิรยาาริวดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

ทีดิน อาคารและอุกร์ - ทีดินและอาคาร 67 67 - - 67 
ิรยลิาาริม่ด้วดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรม 
     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 30 30 30 - - 
เงินลงทุน 130 743 - - 743 
เงินหสิ้นเชือแก่ลูกหนี  716 716 - 705 11 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 765 765 - 765 - 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 17,587 18,202 - 18,202 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 194 194 - 194 - 

(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 12,747 - 12,747 - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 192 192 - 192 - 
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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  

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณ             
จากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี ค ํานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  
ทีประกาโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย หรือตลาดอืน  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  

- 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
และอาคาร 

- มูลค่ายุติธรรมใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนัพึงจะมี
ขอ้มูลราคาซือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นทีมีลกัณะใกลเ้คียงกนั 

 - มูลค่ายติุธรรมของอาคารใชว้ธีิมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดและวธีิรายได ้

ลูกหนีและเจา้หนีจาก 
 การซือขายหลกัทรัพย ์

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเนืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

ลูกหนีและเจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดง          
ฐานะการเงินเนืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน 

เงินรับฝาก - มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมือทวงาม หรือมีอตัรา
ดอกเบี ยปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี ยคงทีซึ งอายุครบ
กาํหนดคงเหลือไม่เกินกวา่ 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
ประกาศของธนาคารธนชาตทีมีลกัณะคลา้ยกนั  
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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 

51.5 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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 วนัที 31 ธันวาคม 2562 แล 2561 บริทัแลบริทัย่อยมีารกพนัตามสัญญาตราสารอนุพนัธ์ทีทาํขน
เพือการคา้แลเพือป้องกนัความเสียง (บญัีเพือการธนาคาร) ซ งจาํแนกตามรยเวลาครบกาํหนดของสัญญา ดงันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม 
สัญญาอตัราแลกเปลียน       

- สัญญาซือ - - - 41,418 - 41,418 
- สัญญาขาย - - - 39,935 - 39,935 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย                   
ต่างสกุลเงิน 

      

- สัญญาซือ - - - 276 2,102 2,378 
- สัญญาขาย - - - 438 19,524 19,962 

สัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย       
- จ่ายอตัราดอกเบียคงที - - - 32,174 129,237 161,411 
- จ่ายอตัราดอกเบียลอยตวั - - - 33,349 108,866 142,215 
- รับอตัราดอกเบียคงที - - - 33,349 108,266 141,615 
- รับอตัราดอกเบียลอยตวั - - - 32,174 129,837 162,011 

สัญญาฟิวเจอร์ส       
  - สัญญาซือ 44 - 44 53 - 53 

- สัญญาขาย 991 - 991 876 - 876 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       

- สัญญาขาย 2,599 - 2,599 9 - 9 
อืน       

- สัญญาขาย 17 - 17 278 - 278 
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 การดําเนนงานทกเก 

เมอวนัที 3 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดด้าํเนินการขายหุ้นสามญัของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยทีบริษทัฯอเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยให้แก่ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ดงันัน เพอให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี บริษทัฯแสดงผลการดาํเนินงานของธนาคารธนชาต จาํกดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อยและกําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็น “กําไรสําหรับปีจากการ
ดาํเนินงานทีูกยกเลิก และ “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนจากการดาํเนินงานทียกเลิก ในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2562 และ 2561 ทีแสดงเปรียบเทียบโดยมีรายละเอียด ดงันี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 (1) 2561 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม   
กาํไรหรือขาดทุน   
รายไดด้อกเบีย 41,200 42,854 
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 14,277 14,438 
รายไดด้อกเบียสุทธิ 26,923 28,416 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,688 9,444 
ค่าใชจ่้ายธรรมเนียมและบริการ 3,185 3,421 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,503 6,023 
กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 667 36 
รายไดจ้ากการรับประกนัชีวติ - - 
รายไดเ้งินปันผล 270 242 
รายไดอ้น  1,969 1,761 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 35,332 36,478 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัชีวติ - - 
รายไดสุ้ทธิจากการดาํเนินงาน 35,332 36,478 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอน    
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 9,940 9,735 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สานทีและอุปกร 2,191 2,371 
ค่าภาษีอากร 622 698 
ค่าใชจ่้ายอน 4,490 5,564 
รวมค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอน  17,243 18,368 
หนี สูญ หนีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,054 4,483 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 14,035 13,627 
ภาษีเงินได ้ 5,338 1,678 
กาํไรสาํหรับปี 8,697 11,949 
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 4,664 - 
รวมกาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินทียกเลิก 13,361 11,949 
()  งลเนินงนงนน  (น) ลิทงนท 1   งนทนเงินลงทุน  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 (1) 2561 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ)   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอน   
ายาทัดเภทายาใหเาในาหาดทุน           

ในภายหลงั   
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 1,012 (1,137) 
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน (260) 227 
 752 (910) 
ายาทัดเภทายาใหเาในาหาดทุน           

ในภายหลงั   
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 3,193 - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (386) 1 
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน (562) - 
 2,245 1 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนจากการดาํเนินงานทียกเลิก  2,997 (909) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 16,358 11,040 

()  ดงลาดาเนินงานงนาานา าัด (หาน) ลิัทยยังนัท 1 า  งนัทาหนายเงินลงทุน  

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทัย่อยภายใตก้ารปรับโครงสร้างฯ สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัต่อไปนี  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 (1) 2561 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (43,554) (6,805) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 34,930 13,864 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 6,482 (7,492) 
เงินสดลดลงสุทธิ (2,142) (433) 

()  ดงเงินดงนาานา าัด (หาน) ลิัทยยังนัท 1 า   งนัทาหนายเงินลงทุน 

53. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจาํปีของบริษทัฯ เพือพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ
ในอตัราหุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทังสิน 2,058 ลา้นบาท 

54. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
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หน้าหัวข้อ

1.	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 058

2.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 050	

3.	 ปัจจัยความเสี่ยง	 078

4.	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น	 182

5.	 ผู้ถือหุ้น	 189

6.	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	 191

7.	 โครงสร้างการจัดการ	 088

8.	 การก�ากับดูแลกิจการ	 104

9.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 124

10.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	 154

11.	 รายการระหว่างกัน	 181

12.	 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 002

13.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ	 026

สรุปต�าแหน่งของรายการที่ก�าหนดตามแบบ 56-2 

ในรายงานประจ�าปี 2562
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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	ราชธานีลิสซิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	อาร์ทีเอ็น	อินชัวร์รันส์	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

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	1	จ�ากัด

บริษัท	ธนชาต	เอสพีวี	2	จ�ากัด

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย

ING	Bank	N.V.

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

เอสพีวี	1

เอสพีวี	2

ธนาคารทหารไทย

สโกเทียแบงก์

ING

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

ค�าย่อ



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 2562
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บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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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