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วิิสััยทััศน์์

หลัักการดำำาเน์ิน์ธุุรกิจ
ของกลัุ�มธุน์ชาต

1

2

3

4

บริษััทัแม�ของกลัุ�มธุุรกิจการเงิน์ ทั่�สัร้าง 
ผลัตอบแทัน์ทั่� เหมาะสัมอย�างยั�งยืน์ให้กับ 
ผ้้ม่สั�วิน์ไดำ้เสั่ยทัุกฝ่่าย

แข�งขัน์อย�างม่คุุณธุรรม แลัะจริยธุรรม ม่ผลั
ประกอบการทั่�ดำ่โดำยคุำาน์ึงถึึงผลักระทับใน์ระยะสัั�น์ 
แลัะระยะยาวิ

ประกอบธุรุกจิโดำยเคุารพสัทิัธุ ิมคุ่วิามรบัผดิำชอบ
ต�อผ้้ถึือหุ้น์แลัะผ้้ม่สั�วิน์ไดำ้เสั่ย

ยึดำมั�น์ใน์การดำำาเน์ิน์ธุุรกิจโดำยคุำาน์ึงถึึงสัังคุม แลัะ
พัฒน์าหรือลัดำผลักระทับดำ้าน์ลับต�อสัิ�งแวิดำลั้อม

ปรับตัวิไดำ้ภายใต้ปัจจัยการเปลั่�ยน์แปลัง
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ข้้อมููล
ทางการเงิน
ท่�สำำาคััญ

2562

2563

(ROAA)

(ROAE)

1.67

15.70

5.24

10.47

1.541.451.29

12.2511.80
10.89

กำไรสวนที่เปนของบริษัทฯ

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย (ROAA) และ
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย(1) (ROAE) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio)

0.93
เทา1.17

เทา

(ลานบาท)

(รอยละ)

7,839

2561

10,807

2562

7,001

2560

6,013

2559

6,669

2563

2561 256225602559 2563



009รายงานปรจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ หรือสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2563 2562
2561 

(ปรับปรุงใหม่)
2560 2559

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

ร�ยได้ดอกเบี้ย  4,213  4,339  4,074  44,681  45,208 

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย  1,620  1,599  1,515  15,511  16,740 

ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ  2,593  2,740  2,559  29,170  28,468 

ร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  10,317  4,744  5,546  13,402  12,231 

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นสุทธิ  12,910  7,484  8,105  42,572  40,699 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น ๆ  2,910  3,034  3,019  20,836  21,025 

ผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

และข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� (โอนกลับ)  595  (316)  302  6,236  6,210 

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้  9,405  4,766  4,784  15,500  13,464 

ภ�ษีเงินได้  1,557  1,367  927  1,159  853 

กำ�ไรสำ�หรับปีจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง  7,848  3,399  3,857  14,341  12,611 

กำ�ไรสำ�หรับปีจ�กก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก  -  13,361  11,949  -  - 

รวมกำ�ไรสำ�หรับปี  7,848  16,760  15,806  14,341  12,611 

กำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทฯ  6,669  10,807  7,839  7,001  6,013 

กำ�ไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม  1,179  5,953  7,967  7,340  6,598 

อัตราส่วนผลการดำาเนินงาน (ร้อยละ)

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ROAA)  5.24  1.67  1.54  1.45  1.29 

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(1)
 (ROAE)  10.47  15.70  12.25  11.80  10.89 

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) (เท่�)  0.93  1.17  6.69  6.88  7.07 

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้�งรับสุทธิ  50,251  53,159  731,125  688,844  667,522 

สินทรัพย์รวม  140,756  160,927  1,060,929  1,025,525  966,867 

หนี้สินรวม  67,987  86,868  923,011  895,455  847,016 

ส่วนของเจ้�ของรวม  72,769  74,059  137,918  130,070  119,851 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  63,311  65,833  65,735  62,020  56,891 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ข้อมูลต่อหุ้น (บ�ท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น  6.26  9.43  6.74  6.01  5.16 

มูลค่�ต�มบัญชี  60.38  57.46  57.15  53.23  48.83 

เงินปันผล
(2)

 1.20  7.00  2.60  2.20  2.00 

จำ�นวนหุ้นส�มัญคงเหลือ (ล้�นหุ้น)

จำ�นวนเฉลี่ย  1,066  1,146  1,164  1,165  1,165 

ณ สิ้นปี  1,049  1,146  1,150  1,165  1,165 

ร�ค�หุ้น
(3)
 (บ�ท)

ร�ค�สูงสุด  57.00  59.50  60.25  58.00  44.75 

ร�ค�ต่ำ�สุด  27.00  50.25  46.25  43.75  33.00 

ร�ค�ปิด  34.50  53.50  49.75  56.25  44.00 

มูลค่�ตล�ด (Market Capitalization) (ล้�นบ�ท)  40,197  62,334  57,965  65,539  51,266 

ข้อมูลอื่น

   พนักง�น
(4)

1,864 2,062 13,893 13,885 14,763

หม�ยเหตุ   
(1)
 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย คำ�นวณจ�กส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

    

           
  (2)

 เงินปันผลต่อหุ้นสำ�หรับปี 2563 เป็นอัตร�ที่จ่�ยระหว่�งก�ล และเงินปันผลต่อหุ้น

               สำ�หรับปี 2562 เป็นอัตร�ที่จ่�ยระหว่�งก�ลและอัตร�ที่จ่�ยระหว่�งก�ลพิเศษ

(3)
 กระด�นในประเทศ / ร�ค�หุ้นสูงสุด - ตำ่�สุดเป็นร�ค�ระหว่�งปี

(4)
 จำ�นวนพนักง�นในปี 2563 และ 2562 ไม่รวมพนักง�นของธน�ค�รธนช�ต  

   บลจ. ธนช�ต และธนช�ตโบรกเกอร์
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การเปลี่ยนแปลง

ปที่ผานมา
ที่สำคัญในรอบ

10

2553 - 2554

 บริษัทฯ  ไดกําหนดแผนการรวมกิจการ โดยใหธนาคารธนชาตซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย รอยละ  47.58 จากกองทุน

ฟนฟูฯ และซื้อหุนจากผูถือหุนรายยอยอ�น (Tender Offer) ในชวงป 2553 ทําใหธนาคารธนชาตถือหุนในธนาคารนครหลวงไทย

รวมทั้งสิ้นรอยละ 99.95 และรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นับเปนการรวมกิจการ

ท่ีถือเปนประวัติศาสตรครั้งสําคัญของวงการธนาคารพาณิชยไทย และเปนไปตามนโยบายของทางการ ท่ีตองการให

ธนาคารพาณิชยรวมกิจการกันเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ เพ�อสรางความแข็งแกรงแกระบบสถาบันการเงินและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การรวมกิจการครั้งนั้นทําใหธนาคารธนชาตมีความพรอมทั้งดานเงินทุนมีชองทางในการ

ใหบริการลูกคาทั้งที่เปนลูกคาบุคคลและลูกคาสถาบันไดมากขึ้นในธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น สงผลใหธนาคารธนชาตมี

เสถียรภาพในการบริหารจัดการรายไดใหมีความมั่นคง และพรอมสําหรับการเติบโตเปนอยางยิ่ง

การรวมกิจการระหวางธนาคารธนชาตกับ
ธนาคารนครหลวงไทย

2556

 บริษัทฯ  ไดตกลงใหธนาคารธนชาตจัดทําขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจในการแนะนําผลิตภัณฑและบริการดานประกัน

ชีวิตผานสาขาของธนาคารธนชาตกับ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และธนาคารธนชาตไดดําเนินการขายหุนที่ถืออยูในธนชาต

ประกันชีวิตทั้งหมดจํานวนรอยละ 100 ใหแก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ซึ่งเปนกลุมธุรกิจทางการเงินชั้นนําของโลกที่ใหบริการ

ดานประกันและบริการทางการเงนิ  ทําใหสามารถสรางโอกาสในการเสนอบริการดานการประกันชีวิตท่ีหลากหลายใหลกูคากลุม

ธนชาตและขยายธุรกิจการเปนนายหนาประกันชีวิตของธนาคารธนชาตเปนอยางมาก

บรรลุขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจนายหนา

ประกันชีวิตกับ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

2557
การดําเนินธุรกิจประกันในกลุมท้ังผลิตภัณฑ

ดานการประกันภัยและประกันชีวิต

 บริษัทฯ และ บมจ. เอ็มบีเค รวมกันซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) จากธนาคารธนชาตและเปลี่ยนช�อเปน บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

อันเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจทําใหกลุมธนชาตกลับมาดําเนินธุรกิจประกันอยางครบถวน

ทั้งประกันภัยและประกันชีวิต

2562
ปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจในกลุมคร้ังสําคัญ

สูการเปน  Diversified  Investment Holding 

Company ท่ีสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยาง

ม่ันคงในระยะยาว

 บริษัทฯ ในฐานะ Bank Holding Company ไดดําเนินการ

ปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุม และขายหุนธนาคารธนชาตที่

บริษัทฯ ถืออยูทั้งหมดใหแกธนาคารทหารไทย เพ�อทําการรวมกิจการ

ระหวางธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต ดวยเลง็เห็นศักยภาพและ

จดุแข็งจากทัง้สองธนาคาร เม�อรวมกันแลวจะกลายเปนธนาคารพาณชิย

ที่มีขนาดใหญเกือบเทาตัว มีสินทรัพยรวมกันเกือบ 2 ลานลานบาท 

มีโครงสรางทางธุรกิจและความชํานาญซ่ึงเสริมรับซ่ึงกันและกัน  

ธนาคารใหมที่เกิดข้ึนจากการรวมกันก็จะเปนธนาคารพาณิชยที่มี

ลูกคาเพิ่มมากขึ้นเปนประมาณ 10 ลานคน ซึ่งถือเปนโอกาสทางการ

ตลาดทีใ่หญขึน้ กวางขวางขึ้น และมีโอกาสทางธรุกจิทีเ่พิม่มากขึน้จาก

ความเกงและเชี่ยวชาญของทั้งสองธนาคารที่จะรวมเขาดวยกัน 

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเปน Diversified Investment Holding 

Company  ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการเงนิท่ีหลากหลาย

และเปนธุรกิจท่ีกลุมธนชาตมีความเชี่ยวชาญและยังเปนผูถือหุน

รายใหญของธนาคารใหมท่ีเกิดจากการรวมกิจการ อันจะทําใหบริษัทฯ 

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมัน่คงในระยะยาว
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลง

ปที่ผานมา
ที่สำคัญในรอบ

10

2553 - 2554

 บริษัทฯ  ไดกําหนดแผนการรวมกิจการ โดยใหธนาคารธนชาตซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย รอยละ  47.58 จากกองทุน

ฟนฟูฯ และซื้อหุนจากผูถือหุนรายยอยอ�น (Tender Offer) ในชวงป 2553 ทําใหธนาคารธนชาตถือหุนในธนาคารนครหลวงไทย

รวมทั้งสิ้นรอยละ 99.95 และรับโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นับเปนการรวมกิจการ

ท่ีถือเปนประวัติศาสตรครั้งสําคัญของวงการธนาคารพาณิชยไทย และเปนไปตามนโยบายของทางการ ท่ีตองการให

ธนาคารพาณิชยรวมกิจการกันเปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ เพ�อสรางความแข็งแกรงแกระบบสถาบันการเงินและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การรวมกิจการครั้งนั้นทําใหธนาคารธนชาตมีความพรอมทั้งดานเงินทุนมีชองทางในการ

ใหบริการลูกคาทั้งที่เปนลูกคาบุคคลและลูกคาสถาบันไดมากขึ้นในธุรกิจที่หลากหลายยิ่งขึ้น สงผลใหธนาคารธนชาตมี

เสถียรภาพในการบริหารจัดการรายไดใหมีความมั่นคง และพรอมสําหรับการเติบโตเปนอยางยิ่ง

การรวมกิจการระหวางธนาคารธนชาตกับ
ธนาคารนครหลวงไทย

2556

 บริษัทฯ  ไดตกลงใหธนาคารธนชาตจัดทําขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจในการแนะนําผลิตภัณฑและบริการดานประกัน

ชีวิตผานสาขาของธนาคารธนชาตกับ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และธนาคารธนชาตไดดําเนินการขายหุนที่ถืออยูในธนชาต

ประกันชีวิตทั้งหมดจํานวนรอยละ 100 ใหแก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ซึ่งเปนกลุมธุรกิจทางการเงินชั้นนําของโลกที่ใหบริการ

ดานประกันและบริการทางการเงนิ  ทําใหสามารถสรางโอกาสในการเสนอบริการดานการประกันชีวิตท่ีหลากหลายใหลกูคากลุม

ธนชาตและขยายธุรกิจการเปนนายหนาประกันชีวิตของธนาคารธนชาตเปนอยางมาก

บรรลุขอตกลงความรวมมือทางธุรกิจนายหนา

ประกันชีวิตกับ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต

2557
การดําเนินธุรกิจประกันในกลุมท้ังผลิตภัณฑ

ดานการประกันภัยและประกันชีวิต

 บริษัทฯ และ บมจ. เอ็มบีเค รวมกันซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) จากธนาคารธนชาตและเปลี่ยนช�อเปน บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

อันเปนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจทําใหกลุมธนชาตกลับมาดําเนินธุรกิจประกันอยางครบถวน

ทั้งประกันภัยและประกันชีวิต

2562
ปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจในกลุมคร้ังสําคัญ

สูการเปน  Diversified  Investment Holding 

Company ท่ีสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนอยาง

ม่ันคงในระยะยาว

 บริษัทฯ ในฐานะ Bank Holding Company ไดดําเนินการ

ปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทในกลุม และขายหุนธนาคารธนชาตที่

บริษัทฯ ถืออยูทั้งหมดใหแกธนาคารทหารไทย เพ�อทําการรวมกิจการ

ระหวางธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาต ดวยเลง็เหน็ศกัยภาพและ

จดุแข็งจากทัง้สองธนาคาร เม�อรวมกันแลวจะกลายเปนธนาคารพาณชิย

ที่มีขนาดใหญเกือบเทาตัว มีสินทรัพยรวมกันเกือบ 2 ลานลานบาท 

มีโครงสรางทางธุรกิจและความชํานาญซ่ึงเสริมรับซ่ึงกันและกัน  

ธนาคารใหมที่เกิดข้ึนจากการรวมกันก็จะเปนธนาคารพาณิชยที่มี

ลูกคาเพิ่มมากขึ้นเปนประมาณ 10 ลานคน ซึ่งถือเปนโอกาสทางการ

ตลาดทีใ่หญขึน้ กวางขวางขึ้น และมีโอกาสทางธรุกจิทีเ่พิม่มากขึน้จาก

ความเกงและเชี่ยวชาญของทั้งสองธนาคารที่จะรวมเขาดวยกัน 

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเปน Diversified Investment Holding 

Company  ท่ีลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจการเงนิท่ีหลากหลาย

และเปนธุรกิจท่ีกลุมธนชาตมีความเชี่ยวชาญและยังเปนผูถือหุน

รายใหญของธนาคารใหมท่ีเกิดจากการรวมกิจการ อันจะทําใหบริษัทฯ 

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนอยางมัน่คงในระยะยาว
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 จ�กก�รแพร่ระบ�ดครั้งใหญ่อย่�งรุนแรงทั่วโลกของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นม� ทุกประเทศ 

ต่�งมีม�ตรก�รควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 โดยก�รลดกิจกรรมต่�ง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดก�รแพร่ระบ�ด 

ของโรค ลดก�รเคลื่อนทีข่องประช�กร รวมไปถงึก�รปิดประเทศและปดิเมอืง กอ่ใหเ้กดิก�รหยดุชะงกัของก�รเดินท�ง 

ระหว่�งประเทศ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้�งต่อภ�คเศรษฐกิจและสังคมของแทบทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจ

ไทยอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวลงถึงร้อยละ 6.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก�รท่องเที่ยว 

โรงแรม ศูนย์ก�รค้�และร้�นอ�ห�ร รวมถึงธุรกิจก�รค้�อสังห�ริมทรัพย์จำ�นวนม�กต้องประสบกับภ�วะข�ดทุน หรือ

ต้องหยุดประกอบกิจก�ร ทำ�ให้พนักง�นและลูกจ้�งเป็นจำ�นวนม�กต้องถูกปรับลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจ้�ง ทั้งหมดนี้

ลว้นสง่ผลกระทบเป็นลกูโซ่่ไปยังคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนีแ้ละผลประกอบก�รของสถ�บันก�รเงินคอ่นข�้งรนุแรง 

รัฐบ�ลจำ�เป็นต้องออกม�ตรก�รหล�ยรูปแบบผ่�นก�รใช้งบประม�ณพิเศษเป็นจำ�นวนม�กเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ

ภ�ยในประเทศและช่วยเหลือในก�รดำ�รงชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจ�กสถ�นก�รณ์ครั้งนี้

 สำ�หรบักลุ่มธนช�ต ในปี 2563 บริษทัฯ ได้ปรบัโครงสร้�งจ�กก�รเป็นบริษทัแม่ของธน�ค�รพ�ณิชย์ (Bank Holding Company) 

ม�เป็นบริษทัทีเ่น้นก�รลงทุนในหล�กหล�ยธุรกิจ (Diversified Investment Holding Company) ซ่ึ่งก�รลงทุนส่วนใหญ่ยงัเป็นก�รลงทุน

ในธน�ค�รทห�รไทย โดยส�ม�รถจำ�แนกก�รลงทุนต่�ง ๆ ณ ส้ินปี 2563 ได้ดังนี้

 • ถือหุ้นธน�ค�รทห�รไทย ในสัดส่วนร้อยละ 20.11 มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 42,076 ล้�นบ�ท

 • ถือหุ้นร�ชธ�นีลิสซ่ิ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 58.85 มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 13,397 ล้�นบ�ท

 • ถือหุ้นธนช�ตประกันภัย ในสัดส่วนร้อยละ 50.96 มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 2,697 ล้�นบ�ท

 • ถือหุ้นบล. ธนช�ต ในสัดส่วนร้อยละ 50.96 มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 1,771 ล้�นบ�ท

 • ถือหุ้นเอ็มบีเค ไลฟ์ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 613 ล้�นบ�ท

 • ถือหุ้นบบส. แม๊กซ่์ บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. ทีเอส มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 1,042 ล้�นบ�ท

 • ถือหุ้นบมจ. เอ็มบีเค ในสัดส่วนร้อยละ 22.42 มูลค่�เงินลงทุนจำ�นวน 4,900 ล้�นบ�ท

 • อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รข�ยและก�รพัฒน� มูลค่�สุทธิต�มบัญชีจำ�นวน 1,598 ล้�นบ�ท

 • สินทรัพย์สภ�พคล่องสูง ประม�ณ 10,000 ล้�นบ�ท

สาร
กรรมการ
จาก

คณะ
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 จ�กก�รปรับโครงสร้�งของบริษัทฯ ดังกล่�ว ทำ�ให้

โครงสร้�งร�ยได้ของบริษทัฯ ในปี 2563 เปลีย่นแปลงไปจ�กปี 2562  

อย่�งมีนัยสำ�คัญ โดยในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มี

กำ�ไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำ�นวน 6,669 ล้�นบ�ท ส่วนหน่ึง

เป็นกำ�ไรจ�กก�รข�ยหุ้น บจ. อ�ยิโนะโมะโต๊ะ ห�กไม่รวมกำ�ไร 

ดังกล่�วซ่ึ่งเป็นกำ�ไรที่เกิดข้ึนคร้ังเดียว ทำ�ให้เห็นว่�กำ�ไรปกติ 

ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่�งม�ก  

เป็นผลม�จ�กก�รรบัรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรทีล่ดลงจ�กธน�ค�รทห�รไทย  

และ บมจ. เอ็มบีเค ซ่ึ่งอยู่ในธุรกิจธน�ค�รพ�ณิชย์และธุรกิจ 

ศูนย์ก�รค้�และโรงแรมที่ได้รับผลกระทบท�งลบโดยตรงจ�ก 

วิกฤตก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 อย่�งรุนแรง นอกจ�กนี ้

สภ�พคล่องส่วนเกินจำ�นวนม�กที่บริษัทฯ มีหลังจ�กก�รปรับ 

โครงสร้�งบริษัทฯ ยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผล

ตอบแทนในอัตร�ทีสู่งได้ต�มทีค่�ดก�รณ์ไว้ เนื่องจ�กคณะกรรมก�ร

เล็งเห็นว่�ในช่วงที่ภ�วะเศรษฐกิจยังคงผันผวนเป็นอย่�งม�ก 

เช่นน้ี บริษัทฯ ควรรักษ�สภ�พคล่องที่สูงไว้จนกว่�จะมั่นใจได้ว่�

วิกฤตก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด 19 จะส�ม�รถบรรเท�

ลงได้อย่�งแน่นอนและชดัเจน

(นายบัันเทิง  ตัันตัิวิิท)
ประธานกรรมูการ
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 สำ�หรับปี 2564 ถึงแม้ว่�จะมกี�รแพร่ระบ�ดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 เมือ่ช่วงปล�ยปีก่อนต่อเนือ่งม�

จนถึงต้นปีนี้ แต่ม�ตรก�รก�รควบคุมโรคที่มีประสิทธิภ�พประกอบกับก�รที่รัฐบ�ลส�ม�รถกำ�หนดได้ว่�ประช�ชน

จะได้รับก�รฉีดวัคซ่นีภ�ยในปี 2564 ในจำ�นวนประม�ณคร่ึงหนึง่ของประช�กรในประเทศ จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 

ค่อย ๆ ฟ้�นตัวข้ึนได้ต�มลำ�ดบั จงึค�ดได้ว่�ผลก�รดำ�เนนิง�นของบริษทัฯ จะปรบัตวัดข้ึีนกว่�ปี 2563 สำ�หรบัแนวท�ง

ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ นัน้ บริษทัฯ จะยังคงถอืหุน้บรษิทัต่�ง ๆ ดงัทีเ่ป็นอยู่ในขณะนี ้และสนับสนนุก�รดำ�เนนิ

ธรุกจิของทกุบรษิทัให้มฐี�นะก�รเงินทีม่ัน่คง รวมทัง้จะมีก�รพิจ�รณ�เพ่ิมก�รลงทนุใหม่ ๆ และก�รประกอบธุรกจิทีม่ี

คว�มเช่ียวช�ญในเชงิรุกม�กย่ิงข้ึน ตลอดจนขย�ยเครอืข่�ยธรุกจิของบรษิทัในกลุม่ เพื่อสร้�งผลตอบแทนทีเ่หม�ะสมให้ 

กับท่�นผู้ถือหุ้นในระยะย�ว โดยในต้นปี 2564 คณะกรรมก�รได้มีมติให้ดำ�เนินธุรกิจก�รให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน 

(Asset-based Finance) ไปแล้ว

 ก�รดำ�เนนิธรุกจิแบบยัง่ยนืถอืเป็นเรื่องหนึง่ทีค่ณะกรรมก�รบริษทัฯ ให้คว�มสำ�คญัม�โดยตลอด ทัง้ในด้�นก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร

ทีดี่ ด้วยก�รประก�ศกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กบัดูแลกิจก�รทีดี่และคู่มอืจรรย�บรรณ นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน นโยบ�ยก�รบริห�ร

คว�มเสีย่ง และนโยบ�ยอื่น ๆ รวมถึงกำ�หนดให้บรษิทัย่อยพิจ�รณ�ประก�ศกำ�หนดนโยบ�ยต�มแนวท�งของบรษิทัฯ และมีก�รตดิต�ม

ก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยดังกล่�ว ในด้�นก�รดูแลสังคมได้มีก�รจดักิจกรรมก�รต่�ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับก�รดำ�เนนิธุรกจิอันเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม ตลอดจนก�รพฒัน�ก�รดำ�เนนิธรุกจิและก�รดำ�เนนิง�นทีม่ผีลให้ลดก�รปล่อยของเสยี ก�รประหยดัพลงัง�น ก�รลดก�รใช้

ทรัพย�กรธรรมช�ติ อนัจะเป็นผลดีต่อสิง่แวดล้อม ต�มทีไ่ด้กล่�วไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบบันีใ้นหัวข้อคว�มรับผดิชอบในก�รดำ�เนนิง�น

ด้�นคว�มยัง่ยนืของกลุม่ธนช�ต โดยในปี 2563 บรษิทัในกลุม่ธนช�ตยงัคงได้รบัก�รยอมรับจ�กองค์กรภ�ยนอกอย่�งต่อเนื่อง ยนืยนั

ด้วยร�งวัลต่�ง ๆ โดย

 • บริษทัฯ และ บล. ธนช�ต ได้รับร�งวลั “SET Awards 2020” เป็นร�งวัลดเีด่นประเภทธรุกรรมท�งก�รเงินในตล�ดทนุ 

(Deal of the Year Awards) ด้�นก�รควบรวมกิจก�ร จ�กก�รรวมกิจก�รระหว่�งธน�ค�รทห�รไทยและธน�ค�รธนช�ต

 • บล. ธนช�ต ได้รับร�งวลั อันดบั 2 “Best Local Brokerage”

(นายศุุภเดช  พููนพูิพูัฒน์)
รองประธานกรรมูการ



015รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

(นายสำมูเจตัน์  หมูู�ศุิริเลิศุ)
กรรมูการผูู้้จัดการใหญ�

 •  ธนช�ตประกันภยั ได้รับร�งวลั “สุดยอดผลติภณัฑ์์แห่งปี” หรือ “Product of the Year Awards 2020” และร�งวัล  

“Best Claims Management Insurance Company”

 • บริษัทฯ และร�ชธ�นลีสิซ่ิ่ง ได้รบัคัดเลอืกให้เป็นบริษัททีมี่ก�รดำ�เนนิง�นโดดเด่นด้�นสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรม�ภิบ�ล 

(Environmental, Social, and Governance: ESG) และได้รบัผลก�รประเมนิก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร ประจำ�ปี 2563 อยู่ในเกณฑ์์ “ดีเลศิ” 

จ�กโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กบัดูแลกิจก�รบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR)

 • บรษิทัฯ และบริษทัในกลุม่ธนช�ตทุกบรษิทัได้ผ่�นก�รรบัรองก�รต่ออ�ยุสม�ชิก “โครงก�รแนวร่วมปฏิบัิตขิองภ�คเอกชน

ไทยในก�รต่อต้�นก�รทจุรติ” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นบัก�รเป็น

สม�ชกิ CAC ร่วม 9 ปี อย่�งต่อเนื่อง

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ขอขอบคณุท่�นผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่�ยที่ให้ก�รสนบัสนนุ และไว้ว�งใจในก�รปฏิิบตัหิน้�ทีข่อง

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ด้วยดเีสมอม� คณะกรรมก�รบริษัทฯ พร้อมทีจ่ะทุม่เทกำ�ลงั คว�มส�ม�รถ เพ่ือนำ�พ�กลุม่ธนช�ตผ่�นสถ�นก�รณ์

ทีย่�กลำ�บ�กนี้ไปด้วยกัน และหวังเป็นอย่�งยิง่ว่�จะยงัคงได้รับก�รสนบัสนนุจ�กทกุฝ่�ยอย่�งต่อเนือ่ง เพือ่ให้กลุม่ธนช�ตเตบิโตได้อย่�ง

แข็งแกร่ง และประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งต่อเนือ่งต่อไปในอน�คต



016

คณะกรรมการ
บริษ ัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางสาลินี  วังตาล
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ดร. ธนชาติ  นุมนนท
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงกรรมการบริหาร 

กรรมการกำกับความเสี่ยง 
และกรรมการผูจัดการใหญ

นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ
รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นายวิชิต  ญาณอมร

นายบันเทิง  ตันติวิท
ประธานกรรมการ

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ

นายธีรพจน  วัชราภัย

1

1 2

3 4

5

7

6

8

2

9

65 7

3 4 98

คณะกรรมการ
บริษ ัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางสาลินี  วังตาล
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ดร. ธนชาติ  นุมนนท
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงกรรมการบริหาร 

กรรมการกำกับความเสี่ยง 
และกรรมการผูจัดการใหญ

นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ
รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นายวิชิต  ญาณอมร

นายบันเทิง  ตันติวิท
ประธานกรรมการ

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ

นายธีรพจน  วัชราภัย

1

1 2

3 4

5

7

6

8

2

9

65 7

3 4 98

1 2

3 4
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริษ ัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางสาลินี  วังตาล
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ดร. ธนชาติ  นุมนนท
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงกรรมการบริหาร 

กรรมการกำกับความเสี่ยง 
และกรรมการผูจัดการใหญ

นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ
รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นายวิชิต  ญาณอมร

นายบันเทิง  ตันติวิท
ประธานกรรมการ

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ

นายธีรพจน  วัชราภัย

1

1 2

3 4

5

7

6

8

2

9

65 7

3 4 98

คณะกรรมการ
บริษ ัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นางสาลินี  วังตาล
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ดร. ธนชาติ  นุมนนท
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยงกรรมการบริหาร 

กรรมการกำกับความเสี่ยง 
และกรรมการผูจัดการใหญ

นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ
รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป

กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นายวิชิต  ญาณอมร

นายบันเทิง  ตันติวิท
ประธานกรรมการ

นายศุภเดช  พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และกรรมการตรวจสอบ

นายธีรพจน  วัชราภัย

1

1 2

3 4

5

7

6

8

2

9

65 7

3 4 98
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การวิิเคราะห์์
และคำาอธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ภาพรวมผลการดำำาเนิินิงานิ

สำำ�หรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวั�คม 2563

 ในปีี 2563 บร้ัษััที่ฯและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่กำำ�ไรัสุำที่ธ้ัรัวัม 7,848 ล้�นบ�ที่ ส่ำวันใหญ่่เก้ำดจ�กำผลกำ�รัดำ�เน้นง�นของบร้ัษััที่ย่่อย่และ 

บร้ัษััที่ร่ัวัมท่ี่�สำำ�คัญ่ ดังน่�

 • รั�ชธั�น่ล้สำซ้ิ่�ง ม่กำำ�ไรัสุำที่ธ้ัต�มงบกำ�รัเง้นรัวัม จำ�นวัน 1,860 ล้�นบ�ที่

 • ธันช�ตปีรัะกัำนภััย่ ม่กำำ�ไรัสุำที่ธ้ั จำ�นวัน 745 ล้�นบ�ที่

 • บล. ธันช�ต ม่กำำ�ไรัสุำที่ธ้ั จำ�นวัน 479 ล้�นบ�ที่

 • เอสำพ่ีว่ั 2 ม่กำำ�ไรัสุำที่ธ้ั จำ�นวัน 2,878 ล้�นบ�ที่

 • ส่ำวันแบ่งกำำ�ไรัจ�กำเง้นลงทุี่นในบร้ัษััที่ร่ัวัมต�มว้ัธ่ัส่ำวันได้เส่ำย่ ม่จำ�นวัน 2,154 ล้�นบ�ที่ 

 ส่ำงผลให้งบกำ�รัเง้นรัวัมม่กำำ�ไรัสุำที่ธ้ัส่ำวันของบร้ัษััที่ฯ จำ�นวัน 6,669 ล้�นบ�ที่ ลดลง 4,138 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 38.29

จ�กำปีีก่ำอน เป็ีนผลม�จ�กำกำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 ปีรัะกำอบกัำบในปีี 2562 ม่กำำ�ไรัพ้ีเศษัจ�กำกำ�รัปีรัับโครังสำร้ั�งธุัรัก้ำจ

โดย่บร้ัษััที่ย่่อย่ท่ี่�สำำ�คัญ่ ได้แก่ำ รั�ชธั�น่ล้สำซ้ิ่�ง ธันช�ตปีรัะกัำนภััย่ รัวัมถึึง บล. ธันช�ต ยั่งม่ผลกำ�รัดำ�เน้นง�นอย่่่ในเกำณฑ์์ท่ี่�ด่

 ทัี่�งน่� บร้ัษััที่ฯ ม่กำำ�ไรัต่อหุ้น (EPS) ในปีี 2563 เท่ี่�กัำบ 6.26 บ�ที่ ลดลงจ�กำ 9.43 บ�ที่ โดย่ม่อัตรั�ผลตอบแที่นต่อส้ำนที่รััพีย์่รัวัม 

เฉล่�ย่ (ROAA) และอัตรั�ผลตอบแที่นต่อส่ำวันของผ้่ถืึอหุ้นของบร้ัษััที่ฯ เฉล่�ย่ (ROAE) อย่่่ท่ี่�ร้ัอย่ละ 5.24 และ 10.47 ต�มลำ�ดับ
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(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

งบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จรวม
สำาหรับปี เปลี่ยนิแปลง

2563 2562 เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

รั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่ 4,213 4,339 (126) (2.90)

ค่�ใช้จ่�ย่ดอกำเบ่�ย่ 1,620 1,599 21 1.31

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,593 2,740 (147) (5.36)

รั�ย่ได้ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและบรั้กำ�รัสำุที่ธั้ 1,249 1,084 165 15.22

รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่น 
(1)

9,068 3,660 5,408 147.76

รายได้จากการดำาเนินงานสุทธ้ 12,910 7,484 5,426 72.50

ค่�ใช้จ่�ย่จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่น ๆ 2,910 3,034 (124) (4.09)

ผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตที่่�ค�ดวั่�จะเกำ้ดขึ�น/หน่�สำ่ญ่

 หน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่และข�ดทีุ่นจ�กำกำ�รัด้อย่ค่� (โอนกำลับ) 595 (316) 911 288.29

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,405 4,766 4,639 97.34

ภั�ษั่เง้นได้ 1,557 1,367 190 13.90

กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง 7,848 3,399 4,449 130.89

กำาไรสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก - 13,361 (13,361) (100.00)

รวมกำาไรสำาหรับปี 7,848 16,760 (8,912) (53.17)

ส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 6,669 10,807 (4,138) (38.29)

สำ่วันที่่�เปี็นของสำ่วันได้เสำ่ย่ที่่�ไม่ม่อำ�น�จควับคุม 1,179 5,953 (4,774) (80.19)

กำาไรต่อหุ้นจากการดำาเนินงานต่อเนื่อง (บาท) 6.26 1.51 4.75 314.57

กำาไรต่อหุ้นจากการดำาเนินงานที่ยกเลิก (บาท) - 7.92 (7.92) (100.00)

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 6.26 9.43 (3.17) (33.62)

จำานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (ล้านหุ้น) 1,065.52 1,145.72 (80.20) (7.00)

หม�ย่เหตุ 
(1)
 รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่นหักำค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัรับัปีรัะกำันภััย่/ปีรัะกำนัช่วั้ต



021รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่สำุที่ธั้

รายไดำ้ดำอกเบี้ยสุทธิ
สำาหรับปี เปลี่ยนิแปลง

2563 2562 เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

รายได้ดอกเบี้ย

 รั�ย่กำ�รัรัะหวั่�งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น -

  เง้นฝ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น 150 148 2 1.35

 สำ้นที่รััพีย่์ที่�งกำ�รัเง้นที่่�วััดม่ลค่�ด้วัย่ม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัม

 ผ่�นกำำ�ไรัหรัือข�ดทีุ่น 83 - 83 100.00

 เง้นลงทีุ่นและธัุรักำรัรัมเพีื่อค้� - 121 (121) (100.00)

 เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัหน่�ที่่�วััดม่ลค่�ด้วัย่

 รั�ค�ทีุ่นตัดจำ�หน่�ย่ 2 - 2 100.00

 เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัหน่�ที่่�วััดม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัม

 ผ่�นกำำ�ไรัข�ดทีุ่นเบ็ดเสำรั็จอื่น 234 - 234 100.00

 เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัหน่� - 281 (281) (100.00)

 เง้นให้สำ้นเชื่อแกำ่ล่กำหน่� 228 250 (22) (8.80)

 กำ�รัให้เช่�ซิ่ื�อและสำัญ่ญ่�เช่�กำ�รัเง้น 3,516 3,539 (23) (0.65)

รวมรายได้ดอกเบี้ย 4,213 4,339 (126) (2.90)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

 รั�ย่กำ�รัรัะหว่ั�งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น -

 เง้นกำ่้ย่ืมจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น 216 363 (147) (40.50)

 ตรั�สำ�รัหน่�ที่่�ออกำและเง้นกำ่้ย่ืม 1,373 1,222 151 12.36

 ค่�ธัรัรัมเน่ย่มในกำ�รักำ่้ย่ืมเง้น 19 14 5 35.71

 อื่น ๆ 12 - 12 100.00

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 1,620 1,599 21 1.31

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 2,593 2,740 (147) (5.36)

 ในปีี 2563 บร้ัษััที่ฯและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่รั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่สุำที่ธ้ัจำ�นวัน 2,593 ล้�นบ�ที่ ลดลง 147 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 5.36

จ�กำปีีก่ำอน สำ�เหตุหลักำม�จ�กำรั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่จ�กำเง้นลงทุี่นลดลงจ�กำอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ท่ี่�ลดลงต�มภั�วัะตล�ด ปีรัะกำอบกัำบรั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่

จ�กำเง้นให้ส้ำนเชื่อลดลงต�มกำ�รัชะลอตัวักำ�รัปีล่อย่ส้ำนเชื่อใหม่ รัวัมทัี่�งต้นทุี่นที่�งกำ�รัเง้นปีรัับเพ้ี�มขึ�นเล็กำน้อย่จ�กำกำ�รัปีรัับโครังสำร้ั�ง 

เง้นทุี่นของบร้ัษััที่ย่่อย่ให้ม่ควั�มเหม�ะสำม

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)
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รั�ย่ได้ที่่�ม้ใช่ดอกำเบ่�ย่

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

รายไดำ้ที่มิใช่ดำอกเบี้ย
สำาหรับปี เปลี่ยนิแปลง

2563 2562 เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

รั�ย่ได้ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและบรั้กำ�รั 1,659 1,458 201 13.79

ค่�ใช้จ่�ย่ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและบรั้กำ�รั 410 374 36 9.63

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,249 1,084 165 15.22

กำำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กำเครัื่องมือที่�งกำ�รัเง้นท่ี่�วััดม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัม

 ผ่�นกำำ�ไรัหรัือข�ดทีุ่น/กำำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กำธัุรักำรัรัมเพีื่อค้�และ

 ปีรั้วัรัรัตเง้นตรั�ต่�งปีรัะเที่ศ 151 146 5 3.42

กำำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กำเง้นลงทีุ่น 3,757 514 3,243 630.93

สำ่วันแบ่งกำำ�ไรัจ�กำเง้นลงทีุ่นต�มวั้ธั่สำ่วันได้เสำย่่ 2,154 367 1,787 486.92

กำำ�ไรัจ�กำที่รััพีย่์สำ้นรัอกำ�รัข�ย่และที่รััพีย่์สำ้นอื่น 225 222 3 1.35

รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัรัับปีรัะกำันภััย่/ปีรัะกำันช่วั้ตสำุที่ธั้ 1,888 1,408 480 34.09

รั�ย่ได้เง้นปีันผล 308 181 127 70.17

รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่น ๆ 585 822 (237) (28.83)

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอื่น 9,068 3,660 5,408 147.76

รวมรายได้ทีม่ิใช่ดอกเบี้ย 10,317 4,744 5,573 117.47

 

รั�ย่ได้ที่่�ม้ใช่ดอกำเบ่�ย่ของบรั้ษััที่ฯและบรั้ษััที่ย่่อย่ในปีี 2563 ม่จำ�นวัน 10,317 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 5,573 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 

117.47 จ�กำปีีก่ำอน

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

 ในปีี 2563 รั�ย่ได้ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและบรั้กำ�รัสำทุี่ธั้ ม่จำ�นวัน 1,249 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�น 165 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 15.22 โดย่ม่

สำ�เหตุหลักำม�จ�กำค่�ธัรัรัมเน่ย่มซิ่ื�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์ของ บล. ธันช�ต เพี้�มขึ�นต�มปีรั้ม�ณกำ�รัซิ่ื�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์ของ ตลที่.

 รายได้จากการดำาเนนิงานอื่น

 รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่น ม่จำ�นวัน 9,068 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 5,408 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 147.76 โดย่ม่สำ�เหตุหลักำม�จ�กำ

 • กำำ�ไรัสุำที่ธ้ัจ�กำเง้นลงทุี่น ม่จำ�นวัน 3,757 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 3,243 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 630.93

 • ส่ำวันแบ่งกำำ�ไรัจ�กำเง้นลงทุี่นต�มว้ัธ่ัส่ำวันได้เส่ำย่ ม่จำ�นวัน 2,154 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 1,787 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 486.92

 • รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัรัับปีรัะกัำนภััย่/ปีรัะกัำนช่ว้ัตสุำที่ธ้ั ม่จำ�นวัน 1,888 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 480 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 34.09

 • รั�ย่ได้เง้นปัีนผล ม่จำ�นวัน 308 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 127 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 70.17

 • กำำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กำเครัื่องมือที่�งกำ�รัเง้นที่่�วััดม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัมผ่�นกำำ�ไรัหรืัอข�ดทีุ่น/กำำ�ไรัสุำที่ธ้ัจ�กำธุัรักำรัรัมเพีื่อค้�และปีร้ัวัรัรัต 

เง้นตรั�ต่�งปีรัะเที่ศ ม่จำ�นวัน 151 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 5 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 3.42

 • กำำ�ไรัจ�กำที่รััพีย์่ส้ำนรัอกำ�รัข�ย่และที่รััพีย์่ส้ำนอื่น ม่จำ�นวัน 225 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 3 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 1.35



023รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ค่�ใช้จ่�ย่จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่น ๆ

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

ค่าใช้จ่ายจากการดำำาเนิินิงานิอื่นิ ๆ
สำาหรับปี เปลี่ยนิแปลง

2563 2562 เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

ค่�ใช้จ่�ย่เกำ่�ย่วักำับพีนกัำง�น 1,887 1,895 (8) (0.42)

ค่�ตอบแที่นกำรัรัมกำ�รั 83 70 13 18.57

ค่�ใช้จ่�ย่เกำ่�ย่วักำับอ�ค�รั สำถึ�นที่่�และอุปีกำรัณ์ 245 245 - -

ค่�ภั�ษั่อ�กำรั 21 35 (14) (40.00)

ค่�ใช้จ่�ย่อื่น 674 789 (115) (14.58)

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น ๆ 2,910 3,034 (124) (4.09)

 ในปีี 2563 ค่�ใช้จ่�ย่จ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�นอื่น ๆ ของบร้ัษััที่ฯและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่จำ�นวัน 2,910 ล้�นบ�ที่ ลดลง 124 ล้�นบ�ที่ หรืัอ

ร้ัอย่ละ 4.09 จ�กำปีีก่ำอน เป็ีนผลจ�กำกำ�รัควับคุมค่�ใช้จ่�ย่ท่ี่�ม่ปีรัะส้ำที่ธ้ัภั�พี ท่ี่�มกำล�งภั�วัะเศรัษัฐก้ำจท่ี่�ชะลอตัวั

ผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตที่่�ค�ดวั่�จะเกำ้ดขึ�น/หน่�สำ่ญ่ หน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่และข�ดทีุ่นจ�กำกำ�รัด้อย่ค่�

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

ผลขาดำทุนิดำ้านิเครดำิตที่คาดำว่าจะเกิดำขึ้นิ/หนิี้สูญ 

หนิี้สงสัยจะสูญและขาดำทุนิจากการดำ้อยค่า

สำาหรับปี เปลี่ยนิแปลง

2563 2562 เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัหน่�ที่่�วััดม่ลค่�ด้วัย่ม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัมผ่�น

 กำำ�ไรัข�ดทีุ่นเบ็ดเสำรั็จอื่น 279 - 279 100.00

เง้นให้สำ้นเชื่อแก่ำล่กำหน่�และดอกำเบ่�ย่ค้�งรัับ 316 (316) 632 200.00

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สญู

 หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า (โอนกลับ) 595 (316) 911 288.29

 ในปีี 2563 บรั้ษััที่ฯและบรัษ้ััที่ย่่อย่ม่ผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตที่่�ค�ดวั่�จะเกำ้ดขึ�น จำ�นวัน 595 ล้�นบ�ที่ เพีื่อรัองรัับผลกำรัะที่บ

ที่่�อ�จเกำ้ดขึ�นจ�กำกำ�รัแพีรัร่ัะบ�ดของโรัคโควัด้ 19 ต่อคุณภั�พีของสำ้นที่รััพีย่์โดย่รัวัม
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ฐ�นะที่�งกำ�รัเง้น

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

งบแสดำงฐานิะการเงินิรวม
31 ธันิวาคม 2563 31 ธันิวาคม 2562 เปลี่ยนิแปลง

จำานิวนิเงินิ ร้อยละ จำานิวนิเงินิ ร้อยละ เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

เง้นสำด 2 0.00 3 0.00 (1) (33.33)

รั�ย่กำ�รัรัะหวั่�งธัน�ค�รัและตล�ดเง้นสำทุี่ธั้ -

 เง้นฝ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น 7,812 5.55 7,404 4.60 408 5.51

สำ้นที่รััพีย่์ที่�งกำ�รัเง้นที่่�วััดม่ลค่�ด้วัย่ม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัม

 ผ่�นกำำ�ไรัหรัือข�ดทีุ่น 3,357 2.38 - - 3,357 100.00

เง้นลงทีุ่นสำุที่ธั้ 21,650 15.38 41,551 25.82 (19,901) (47.90)

เง้นลงทีุ่นในบรั้ษััที่รั่วัมและกำ�รัรั่วัมค้�สำุที่ธั้ 48,007 34.11 45,421 28.22 2,586 5.69

เง้นให้สำ้นเชื่อแกำ่ล่กำหน่�และดอกำเบ่�ย่ค้�งรัับสำุที่ธั้ 50,251 35.70 53,159 33.03 (2,908) (5.47)

ที่รััพีย่์สำ้นรัอกำ�รัข�ย่สำุที่ธั้ 3,054 2.17 3,128 1.94 (74) (2.37)

ที่่�ด้น อ�ค�รั อุปีกำรัณ์และสำ้นที่รััพีย่ส์ำ้ที่ธั้กำ�รัใช้สำุที่ธั้ 678 0.48 301 0.19 377 125.25

สำ้นที่รััพีย่์ที่่�จัดปีรัะเภัที่เปี็นสำ้นที่รััพีย่์ที่่�ถึือไวั้เพีื่อข�ย่ - - 3,423 2.13 (3,423) (100.00)

สำ้นที่รััพีย่์อื่น 5,945 4.23 6,537 4.07 (592) (9.06)

สินทรัพย์รวม 140,756 100.00 160,927 100.00 (20,171) (12.53)

รั�ย่กำ�รัรัะหวั่�งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น - เง้นกำ่้ยื่ม

 จ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น 13,312 9.46 15,660 9.73 (2,348) (14.99)

ตรั�สำ�รัหน่�ที่่�ออกำและเง้นกำ่้ย่ืม 33,887 24.07 44,780 27.83 (10,893) (24.33)

หน่�สำ้นจ�กำสำัญ่ญ่�ปีรัะกำันภััย่/ปีรัะกำันช่วั้ต 12,231 8.69 13,096 8.14 (865) (6.61)

หน่�สำ้นอื่น 8,557 6.08 13,332 8.28 (4,775) (35.82)

หนี้สินรวม 67,987 48.30 86,868 53.98 (18,881) (21.74)

สำ่วันของบรั้ษััที่ใหญ่่ 63,311 44.98 65,833 40.91 (2,522) (3.83)

สำ่วันได้เสำ่ย่ที่่�ไม่ม่อำ�น�จควับคุม 9,458 6.72 8,226 5.11 1,232 14.98

ส่วนของเจ้าของรวม 72,769 51.70 74,059 46.02 (1,290) (1.74)

หนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม 140,756 100.00 160,927 100.00 (20,171) (12.53)
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สำ้นที่รััพีย่์

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 ส้ำนที่รััพีย์่รัวัมของกำลุ่มธันช�ตม่จำ�นวัน 140,756 ล้�นบ�ที่ ลดลง 20,171 ล้�นบ�ที่ หรัือ

รั้อย่ละ 12.53 จ�กำสำ้�นปีี 2562 โดย่ม่รั�ย่ละเอ่ย่ดของสำ้นที่รััพีย่์ที่่�สำำ�คัญ่ ดังน่�

เง้นลงทีุ่นสำุที่ธั้

เงินิลงทุนิจำาแนิกตามประเภท
31 ธันิวาคม 2563 31 ธันิวาคม 2562 เปลี่ยนิแปลง

จำานิวนิเงินิ ร้อยละ จำานิวนิเงินิ ร้อยละ เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัหน่�ที่่�วััดม่ลค่�ด้วัย่รั�ค�ทีุ่น

 ตัดจำ�หน่�ย่ 43 0.06 - - 43 100.00

เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัหน่�ที่่�วััดม่ลค่�ด้วัย่ม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัม

 ผ่�นกำำ�ไรัข�ดทุี่นเบ็ดเสำรั็จอื่น 19,250 27.64 - - 19,250 100.00

เง้นลงทีุ่นในตรั�สำ�รัทีุ่นที่่�กำำ�หนดให้วััดม่ลค่�ด้วัย่ม่ลค่�

 ยุ่ต้ธัรัรัมผ่�นกำำ�ไรัข�ดทีุ่นเบ็ดเสำรั็จอื่น 2,357 3.38 - - 2,357 100.00

เง้นลงทีุ่นเพีื่อค้�สำุที่ธั้ - - 5,786 6.65 (5,786) (100.00)

เง้นลงทีุ่นเผื่อข�ย่สำุที่ธั้ - - 33,197 38.17 (33,197) (100.00)

ตรั�สำ�รัหน่�ที่่�จะถึือจนครับกำำ�หนดสำุที่ธั้ - - 2,426 2.79 (2,426) (100.00)

เง้นลงทีุ่นที่ั�วัไปีสำุที่ธั้ - - 142 0.17 (142) (100.00)

เงินลงทุนสุทธิ 21,650 31.08 41,551 47.78 (19,901) (47.90)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิ 48,007 68.92 45,421 52.22 2,586 5.69

รวมเงินลงทุนสุทธิ 69,657 100.00 86,972 100.00 (17,315) (19.91)

 

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 บรั้ษััที่ฯและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่เง้นลงทีุ่นสำุที่ธั้รัวัม จำ�นวัน 69,657 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำส้ำ�นปีีกำ่อน 

จำ�นวัน 17,315 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 19.91 สำ่วันใหญ่่เกำ้ดจ�กำกำ�รัลดลงของพีันธับัตรัและตรั�สำ�รัหน่�ภั�คเอกำชน ขณะที่่�เง้นลงทีุ่นใน

บรั้ษััที่รั่วัมและกำ�รัรัว่ัมค้�สำุที่ธั้เพี้�มขึ�น สำ่วันใหญ่่จ�กำเง้นลงทีุ่นในธัน�ค�รัที่ห�รัไที่ย่ จำ�นวัน 1,973 ล้�นบ�ที่

เง้นให้สำ้นเชื่อแกำ่ล่กำหน่�และดอกำเบ่�ย่ค้�งรัับสำุที่ธั้

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 เง้นให้สำ้นเชื่อแกำ่ล่กำหน่�และดอกำเบ่�ย่ค้�งรัับสำุที่ธั้ จำ�นวัน 50,251 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำสำ้�นปีีกำ่อน 

2,908 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 5.47

ที่รััพีย่์สำ้นรัอกำ�รัข�ย่

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 บรั้ษััที่ฯและบรัษ้ััที่ย่่อย่ม่ที่รััพีย่์สำ้นรัอกำ�รัข�ย่ต�มรั�ค�ต้นทีุ่น จำ�นวัน 4,714 ล้�นบ�ที่ ค้ดเปี็น

รั้อย่ละ 3.35 ของสำ้นที่รััพีย่์รัวัม ม่ค่�เผื่อกำ�รัด้อย่ค่�สำำ�หรัับที่รััพีย่์สำ้นรัอกำ�รัข�ย่ จำ�นวัน 1,660 ล้�นบ�ที่ ค้ดเปี็นรั้อย่ละ 35.21

ของม่ลค่�ต�มรั�ค�ต้นทีุ่น
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แหล่งที่่�ม�ของเง้นทีุ่น

 โครงสร้างเงินทุน

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 โครังสำรั้�งเง้นทีุ่นของบร้ัษััที่ฯและบร้ัษััที่ย่่อย่ปีรัะกำอบด้วัย่ หน่�สำ้นรัวัม จำ�นวัน 67,987

ล้�นบ�ที่ และส่ำวันของเจ้�ของรัวัม จำ�นวัน 72,769 ล้�นบ�ที่ ค้ดเปี็นอัตรั�ส่ำวันหน่�สำ้นต่อสำ่วันของเจ้�ของเท่ี่�กำับ 0.93 เที่่�

โดย่องค์ปีรัะกำอบของแหล่งเง้นทีุ่นด้�นหน่�สำ้นที่่�สำำ�คัญ่ ได้แกำ่ ตรั�สำ�รัหน่�ที่่�ออกำและเง้นกำ่้ย่ืม ซิ่ึ�ง ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563

ม่จำ�นวัน 33,887 ล้�นบ�ที่ ค้ดเป็ีนสำัดสำ่วันร้ัอย่ละ 24.07 รั�ย่กำ�รัรัะหว่ั�งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น - เง้นกำ่้ย่ืมจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น

รั้อย่ละ 9.46 หน่�สำ้นจ�กำสำัญ่ญ่�ปีรัะกำันภััย่/ปีรัะกำนัช่วั้ต รั้อย่ละ 8.69 และหน่�สำ้นอื่น รั้อย่ละ 6.08 ของแหล่งเง้นทีุ่นที่ั�งหมด

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

โครงสร้างเงินิทุนิ
31 ธันิวาคม 2563 31 ธันิวาคม 2562 เปลี่ยนิแปลง

จำานิวนิเงินิ ร้อยละ จำานิวนิเงินิ ร้อยละ เพิ่ม/(ลดำ) ร้อยละ

รั�ย่กำ�รัรัะหวั�่งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น - เง้นกำ่้ย่ืม 

 จ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น 13,312 9.46 15,660 9.73 (2,348) (14.99)

ตรั�สำ�รัหน่�ที่่�ออกำและเง้นกำ่้ย่ืม 33,887 24.07 44,780 27.83 (10,893) (24.33)

หน่�สำ้นจ�กำสำัญ่ญ่�ปีรัะกำันภััย่/ปีรัะกำันช่วั้ต 12,231 8.69 13,096 8.14 (865) (6.61)

หน่�สำ้นอื่น 8,557 6.08 13,332 8.28 (4,775) (35.82)

หนี้สินรวม 67,987 48.30 86,868 53.98 (18,881) (21.74)

ส่วนของเจ้าของรวม 72,769 51.70 74,059 46.02 (1,290) (1.74)

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 140,756 100.00 160,927 100.00 (20,171) (12.53)

หน่�สำ้น

 หน่�สำ้นรัวัมของกำลุ่มธันช�ต ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 ม่จำ�นวัน 67,987 ล้�นบ�ที่ ลดลง 18,881 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 

21.74 จ�กำสำ้�นปีี 2562 โดย่ม่รั�ย่กำ�รัสำำ�คญั่ดังน่�

 • รั�ย่กำ�รัรัะหวั�่งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น - เง้นกำ่้ย่ืมจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น ม่จำ�นวัน 13,312 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำสำ้�นปีีกำ่อน

จำ�นวัน 2,348 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 14.99 จ�กำกำ�รับรัห้�รัสำภั�พีคล่อง

 • ตรั�สำ�รัหน่�ที่่�ออกำและเง้นกำ่้ย่ืม ม่จำ�นวัน 33,887 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำสำ้�นปีีกำ่อน 10,893 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 24.33 

สำ�เหตุหลักำม�จ�กำตรั�สำ�รัหน่�ที่่�ครับกำำ�หนดไถึถ่ึอน

ส่ำวันของเจ้�ของ

 ส่ำวันของเจ้�ของรัวัม ณ วัันท่ี่� 31 ธัันวั�คม 2563 ม่จำ�นวัน 72,769 ล้�นบ�ที่ ลดลง 1,290 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 1.74

จ�กำส้ำ�นปีี 2562 โดย่แบ่งเป็ีน

 • สำ่วันของผ่้ถึือหุ้นของบรั้ษััที่ใหญ่่ จำ�นวัน 63,311 ล้�นบ�ที่ ลดลง 2,522 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 3.83 ม่สำ�เหตุม�จ�กำ 

บรั้ษััที่ฯ ม่กำ�รัซิ่ื�อหุ้นคืนจำ�นวัน 4,863 ล้�นบ�ที่ ม่กำ�รัจ่�ย่เง้นปีันผล จำ�นวัน 3,146 ล้�นบ�ที่ ในขณะที่่�ม่กำำ�ไรัจ�กำกำ�รัดำ�เนน้ง�นของ 

บรั้ษััที่ฯและบรัษ้ััที่ย่่อย่ ในปีี 2563 จำ�นวัน 6,669 ล้�นบ�ที่

 • สำ่วันได้เสำ่ย่ที่่�ไม่ม่อำ�น�จควับคุม จำ�นวัน 9,458 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�น 1,232 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 14.98 จ�กำ

ผลกำ�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ย่่อย่
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กำ�รัเปีล่�ย่นแปีลงของกำรัะแสำเง้นสำด

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 เง้นสำดของบรั้ษััที่ฯและบรัษ้ััที่ย่่อย่ม่จำ�นวัน 2 ล้�นบ�ที่ โดย่ม่เง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กำและใช้ไปีใน

กำ้จกำรัรัมต่�ง ๆ ดังน่�

 • เง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กำก้ำจกำรัรัมดำ�เน้นง�น จำ�นวัน 13,292 ล้�นบ�ที่ เกำ้ดจ�กำกำำ�ไรัจ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�น 7,043 ล้�นบ�ที่

โดย่ม่กำ�รัเปีล่�ย่นแปีลงในสำ้นที่รััพีย่์และหน่�สำ้นดำ�เน้นง�นที่่�สำำ�คัญ่ ได้แกำ่ เง้นให้สำ้นเชื่อแกำ่ล่กำหน่�ลดลง 2,667 ล้�นบ�ที่ ล่กำหน่�จ�กำกำ�รั 

ซิ่ื�อข�ย่หลกัำที่รััพีย่ล์ดลง 1,330 ล�้นบ�ที่ ที่รััพีย่ส์ำน้รัอกำ�รัข�ย่ลดลง 837 ล�้นบ�ที่ สำน้ที่รััพีย่อ์ื่นลดลง 2,420 ล�้นบ�ที่ และเจ�้หน่�จ�กำกำ�รั

ซิ่ื�อข�ย่หลักำที่รััพีย์่เพี้�มขึ�น 1,135 ล�้นบ�ที่ ในขณะที่่�รั�ย่กำ�รัรัะหว่ั�งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น - เงน้ฝ�กำสำถึ�บันกำ�รัเงน้เพ้ี�มขึ�น 413 ล�้นบ�ที่ 

สำ้นที่รััพีย่์อนุพีันธั์เพี้�มขึ�น 133 ล้�นบ�ที่ รั�ย่กำ�รัรัะหวั�่งธัน�ค�รัและตล�ดเง้น - เง้นกำ่้ย่ืมจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเงน้ลดลง 2,347 ล้�นบ�ที่ 

หน่�สำ้นจ�กำสำัญ่ญ่�ปีรัะกำันภััย่/ปีรัะกำนัช่วั้ตลดลง 865 ล้�นบ�ที่ หน่�สำ้นอนุพีันธั์ลดลง 32 ล้�นบ�ที่ และหน่�สำ้นอื่นลดลง 996 ล้�นบ�ที่

 • เง้นสำดสุำที่ธ้ัได้ม�จ�กำก้ำจกำรัรัมลงทุี่น จำ�นวัน 11,245 ล้�นบ�ที่ เก้ำดจ�กำเง้นลงทุี่นในหลักำที่รััพีย์่ลดลง 11,974 ล้�นบ�ที่ 

เง้นสำดรัับเง้นปัีนผล 662 ล้�นบ�ที่ เง้นสำดรัับดอกำเบ่�ย่ 177 ล้�นบ�ที่ เง้นสำดรัับจ�กำกำ�รัข�ย่อุปีกำรัณ์ 2 ล้�นบ�ที่ ในขณะท่ี่�ม่เง้นสำดจ่�ย่ 

ซืิ่�อเง้นลงทุี่นในบร้ัษััที่ย่่อย่ บร้ัษััที่ร่ัวัมและกำ�รัร่ัวัมค้� 1,475 ล้�นบ�ที่ และเง้นสำดจ่�ย่ซืิ่�ออ�ค�รัและอุปีกำรัณ์/ส้ำนที่รััพีย์่ไม่ม่ตัวัตน 

95 ล้�นบ�ที่

 • เง้นสำดสุำที่ธ้ัใช้ไปีในก้ำจกำรัรัมจัดห�เง้น จำ�นวัน 24,538 ล้�นบ�ที่ ซึิ่�งเก้ำดจ�กำเง้นสำดจ่�ย่คืนตรั�สำ�รัหน่�ท่ี่�ออกำและเง้นก้่ำยื่ม 

29,055 ล้�นบ�ที่ เง้นปัีนผลจ่�ย่ 7,727 ล้�นบ�ที่ เง้นสำดจ่�ย่ซืิ่�อหุ้นทุี่นซืิ่�อคืน 4,863 ล้�นบ�ที่ เง้นสำดจ่�ย่ดอกำเบ่�ย่ตรั�สำ�รัหน่�

ท่ี่�ออกำและเง้นก้่ำยื่ม 1,428 ล้�นบ�ที่ เง้นปัีนผลจ่�ย่ส่ำวันได้เส่ำย่ท่ี่�ไม่ม่อำ�น�จควับคุม 452 ล้�นบ�ที่ เง้นสำดจ่�ย่ชำ�รัะหน่�ส้ำนต�มสัำญ่ญ่�

เช่�กำ�รัเง้น 109 ล้�นบ�ที่ ในขณะท่ี่�ม่เง้นสำดรัับจ�กำตรั�สำ�รัหน่�ท่ี่�ออกำและเง้นก้่ำยื่ม 18,162 ล้�นบ�ที่ และเง้นสำดค่�หุ้นรัับจ�กำผ้่ถืึอหุ้น

ส่ำวันน้อย่จ�กำกำ�รัเพ้ี�มทุี่นของบร้ัษััที่ย่่อย่ 934 ล้�นบ�ที่

ภั�รัะผ่กำพัีน

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 บรั้ษััที่ฯและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่ภั�รัะผ่กำพีัน จำ�นวัน 64 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�น 20 ล้�นบ�ที่ หรัือ

รั้อย่ละ 45.45 จ�กำสำ้�นปีี 2562

 สำัดสำ่วันกำ�รัถึอืหุ้นและผลกำ�รัดำ�เน้นง�นของบรั้ษััที่ย่่อย่ที่่�ม่นัย่สำำ�คัญ่จ�กำงบกำ�รัเง้นของแต่ละบรั้ษััที่ ม่ดังน่�

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

บริษัทย่อย
สัดำส่วนิการถือหุ้นิ

(ร้อยละ)

กำาไร (ขาดำทุนิ) สำาหรับปี

2563 2562

บรั้ษััที่ รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง จำ�กำัด (มห�ชน) (งบกำ�รัเง้นรัวัม) 58.85 1,860 1,964

บรั้ษััที่ ธันช�ตปีรัะกำันภััย่ จำ�กำัด (มห�ชน) 50.96 745 1,449

บรั้ษััที่หลักำที่รัพัีย่์ ธันช�ต จำ�กำัด (มห�ชน) 50.96 479 1,674

บรั้ษััที่บรั้ห�รัสำ้นที่รััพีย่์ ที่่ เอสำ จำ�กำัด 99.99 24 135

บรั้ษััที่บรั้ห�รัสำ้นที่รััพีย่์ แม๊กำซิ่์ จำ�กำัด 83.44 7 224

บรั้ษััที่บรั้ห�รัสำ้นที่รััพีย่์ เอ็น เอฟ เอสำ จำ�กำัด 100.00 (25) 135

บรั้ษััที่ เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ปีรัะกำันช่วั้ต จำ�กัำด (มห�ชน) 51.00 (383) (231)
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ภั�พีรัวัมผลกำ�รัดำ�เน้นง�นที่่�ผ่�นม�

 สำำ�หรัับปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่กำำ�ไรัสำุที่ธั้จำ�นวัน 1,860 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำปีีกำ่อน 104 ล้�นบ�ที่ หรัือ

รั้อย่ละ 5.30 จ�กำภั�วัะเศรัษัฐก้ำจที่่�หดตัวัลง อันเนื่องม�จ�กำสำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 จึงที่ำ�ให้รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง

ม่กำ�รัปีล่อย่สำ้นเชื่อแบบรัะมัดรัะวััง โดย่รั�ย่ได้รัวัมสำำ�หรับัปีี 2563 ม่จำ�นวัน 4,263 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�น 25 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 0.59 

ในขณะท่ี่�รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบรัษ้ััที่ย่่อย่ม่ค่�ใช้จ่�ย่ที่�งกำ�รัเง้นจำ�นวัน 1,063 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 52 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 5.14 จ�กำกำ�รั

จัดห�เง้นกำ่้เพีื่อให้สำอดคล้องกัำบกำ�รัปีล่อย่ส้ำนเชื่อ และรัักำษั�ช่องว่ั�งของส่ำวันต่�งอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ให้อย่่่ในรัะดับที่่�รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งสำ�ม�รัถึ

ที่ำ�กำำ�ไรัได้อย่่�งสำมำ��เสำมอ

รั�ย่ได้

 ปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่กำ�รัปีล่อย่ส้ำนเชื่อแบบรัะมัดรัะวััง จ�กำภั�วัะเศรัษัฐก้ำจที่่�หดตัวัลง อันเนื่องม�จ�กำสำถึ�นกำ�รัณ์

กำ�รัแพีรัร่ัะบ�ดของโรัคโควัด้ 19 สำ่งผลให้รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบรั้ษััที่ย่่อย่ม่รั�ย่ได้รัวัม 4,263 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�นจ�กำปีีกำ่อน 25 ล้�นบ�ที่ 

หรัือรั้อย่ละ 0.59 ในขณะที่่�ล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อและล่กำหน่�เช่�กำ�รัเงน้ลดลงจ�กำปีี 2562 จำ�นวัน 2,961 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 5.96

 สำำ�หรัับองค์ปีรัะกำอบหลักำของรั�ย่ได้ในปีี 2563 ของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ ปีรัะกำอบด้วัย่รั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่จ�กำสัำญ่ญ่�

เช�่ซิ่ื�อและสำญั่ญ่�เช�่กำ�รัเง้นจำ�นวัน 3,516 ล�้นบ�ที่ หรัอืคด้เปีน็รัอ้ย่ละ 82.48 ของรั�ย่ไดร้ัวัม รั�ย่ไดค้�่ธัรัรัมเนย่่มและบร้ักำ�รั จำ�นวัน 

316 ล้�นบ�ที่ และรั�ย่ได้อื่น จำ�นวัน 431 ล้�นบ�ที่ หรัือค้ดเปี็นรั้อย่ละ 7.41 และรัอ้ย่ละ 10.11 ต�มลำ�ดับ

 สำัดสำ่วันรั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่ที่ั�งจ�กำสำัญ่ญ่�เช่�ซิ่ื�อและสำัญ่ญ่�เช่�กำ�รัเง้นต่อรั�ย่ได้อื่น (ในที่่�น่� หม�ย่ถึึง รั�ย่ได้ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและ

บรั้กำ�รั และรั�ย่ไดอ้ื่น) ของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบรัษ้ััที่ย่่อย่สำำ�หรัับปีี 2563 และปีี 2562 ม่รั�ย่ละเอ่ย่ดดังน่�

ป 2563

รายไดอื�น
รอยละ 17.52

รายไดจาก
สัญญาเชาการเงิน

รอยละ 1.15

รายไดจาก
สัญญาเชาซื้อ
รอยละ 81.33

ป 2562

รายไดอื�น
รอยละ 16.50

รายไดจาก
สัญญาเชาการเงิน

รอยละ 0.96

รายไดจาก
สัญญาเชาซื้อ
รอยละ 82.54

ค่�ใช้จ่�ย่

 สำำ�หรัับปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบรัษ้ััที่ย่่อย่ม่ค่�ใช้จ่�ย่ที่�งกำ�รัเง้นจำ�นวัน 1,063 ล้�นบ�ที่ ค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัข�ย่และบรัห้�รั

จำ�นวัน 538 ล้�นบ�ที่ ผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตที่่�ค�ดวั่�จะเกำ้ดขึ�น จำ�นวัน 338 ล้�นบ�ที่ และภั�ษั่เง้นได้จำ�นวัน 464 ล้�นบ�ที่

 ต้นทีุ่นที่�งกำ�รัเง้นในปีี 2563 ม่จำ�นวัน 1,063 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�นจ�กำปีีกำ่อน 52 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 5.14 ซิ่ึ�งม�จ�กำ 

กำ�รัจัดห�แหล่งเง้นกำ่้เพีื่อให้สำอดคล้องกัำบกำ�รัปีล่อย่ส้ำนเชื่อและกำ�รับร้ัห�รัสัำดสำ่วันโครังสำร้ั�งหน่�สำ้น เพีื่อรัักำษั�ส่ำวันต่�งอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ 

ให้อย่่่ในรัะดับที่่�รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่ควั�มสำ�ม�รัถึในกำ�รัที่ำ�กำำ�ไรัได้อย่่�งสำมำ��เสำมอ สำ่งผลให้อัตรั�สำ่วันดอกำเบ่�ย่จ่�ย่ในปีี 2563 อย่่่ที่่�รัะดับ

รั้อย่ละ 2.70

 ค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัข�ย่และบร้ัห�รัปีี 2563 ม่จำ�นวัน 538 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำปีีกำ่อน 32 ล้�นบ�ที่ ค้ดเปี็นรั้อย่ละ 5.62  

ค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัข�ย่และบรัห้�รัม่รั�ย่จ่�ย่หลักำ คือ รั�ย่จ่�ย่พีนักำง�น ข�ดทีุ่นจ�กำกำ�รัลดม่ลค่�ที่รััพีย่์สำ้นรัถึย่ึด และค่�ใช้จ่�ย่สำำ�นักำง�น
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 ผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตที่่�ค�ดวั่�จะเกำ้ดขึ�น (ECL) สำำ�หรัับปีี 2563 ม่จำ�นวัน 338 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�นเมื่อเที่่ย่บกำับหน่�สำ่ญ่และ

หน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่ในปีี 2562 ที่่�ม่จำ�นวัน 194 ล้�นบ�ที่ และค้ดเปี็นรั้อย่ละ 0.70 ของย่อดล่กำหน่�ต�มสำัญ่ญ่�เช่�ซิ่ื�อถึัวัเฉล่�ย่ เปี็นผล 

ม�จ�กำภั�วัะควั�มเส่ำ�ย่งด้�นเครัด้ตที่่�เพี้�มสำ่งขึ�น จ�กำกำ�รัชะลอตัวัของเศรัษัฐก้ำจซิ่ึ�งได้รัับผลกำรัะที่บจ�กำสำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของ

โรัคโควัด้ 19 กำ�รัตั�งสำำ�รัองเพี้�มขึ�นในปีี 2563 สำะที่้อนแบบจำ�ลอง ECL ที่่�ค�ดกำ�รัณ์แนวัโน้มในอน�คต และ Management Overlay 

เพีื่อรัองรัับควั�มเส่ำ�ย่งที่่�อ�จจะเก้ำดขึ�นจ�กำควั�มไม่แนน่อนของสำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัรัะบ�ดดังกำล่�วั ภั�ย่ใต้ม�ตรัฐ�นกำ�รัรั�ย่ง�นที่�งกำ�รัเงน้ 

ฉบับที่่� 9 (TFRS 9)

กำำ�ไรัสำทุี่ธั้

กำาไรสุทธิ
สำาหรับปี

2563 2562

กำำ�ไรัสำุที่ธั้ (ล้�นบ�ที่) 1,860 1,964

อัตรั�กำำ�ไรัสำุที่ธั้ (รั้อย่ละ) 43.64 46.33

อัตรั�ดอกำเบ่�ย่รัับ (รั้อย่ละ) 7.04 7.04

อัตรั�ดอกำเบ่�ย่จ่�ย่ (รั้อย่ละ) 2.70 2.48

สำ่วันต่�งอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ (ร้ัอย่ละ) 4.34 4.56

 ปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่กำำ�ไรัสำุที่ธั้ 1,860 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำปีี 2562 จำ�นวัน 104 ล้�นบ�ที่ หรัือ 

ค้ดเปี็นรั้อย่ละ 5.30 และรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่อัตรั�กำำ�ไรัสุำที่ธั้อย่่่ที่่�รั้อย่ละ 43.64 ลดลงจ�กำปีีกำ่อนรั้อย่ละ 46.33 จ�กำภั�วัะเศรัษัฐก้ำจที่่�

หดตวััลง เนื่องจ�กำสำถึ�นกำ�รัณก์ำ�รัแพีรัร่ัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 จงึที่ำ�ใหร้ั�ชธั�นล่ส้ำซิ่้�งมก่ำ�รัใหส้ำน้เชื่อดว้ัย่ควั�มรัะมดัรัะวััง รั�ชธั�นล่ส้ำซิ่้�ง

ม่อัตรั�ดอกำเบ่�ย่รัับอย่่่ที่่�รั้อย่ละ 7.04 ในขณะที่่�อัตรั�ดอกำเบ่�ย่จ่�ย่เพ้ี�มขึ�นจ�กำปีีกำ่อนม�อย่่่ที่่�รั้อย่ละ 2.70 ที่ำ�ให้รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่

สำ่วันต่�งของดอกำเบ่�ย่อย่่่ที่่�รั้อย่ละ 4.34

ฐ�นะที่�งกำ�รัเงน้

สินิทรัพย์
สำาหรับปี

2563 2562

สำ้นที่รััพีย่์รัวัม (ล้�นบ�ที่) 48,518 50,881

ล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อ - สำุที่ธั้ (ล้�นบ�ที่) 46,058 49,049

ล่กำหน่�ต�มสำัญ่ญ่�เช่�กำ�รัเง้น - สำุที่ธั้ (ล้�นบ�ที่) 690 660

ล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อต่อสำ้นที่รััพีย่์รัวัม (รั้อย่ละ) 94.93 96.40

สำ้นที่รััพีย่์รัอกำ�รัข�ย่ (ล้�นบ�ที่) 67 156

 โครังสำร้ั�งของส้ำนที่รััพีย่์ของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ ม่องค์ปีรัะกำอบหลักำคือล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อ โดย่ ณ สำ้�นปีี 2562

รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่ล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อ จำ�นวัน 49,049 ล้�นบ�ที่ (สำุที่ธั้จ�กำกำ�รัหกัำค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่) ซิ่ึ�งค้ดเปี็นรั้อย่ละ 96.40 ของสำ้นที่รััพีย่์

รัวัมของรั�ชธั�นล่้สำซิ่้�ง

 สำำ�หรัับปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่สำ้นที่รััพีย่์รัวัมจำ�นวัน 48,518 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอย่ละ 4.64 เมื่อเที่่ย่บกัำบ

ปีี 2562 โดย่ม่สำัดสำ่วันของล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อ (สำุที่ธั้จ�กำกำ�รัหกัำค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่) ค้ดเปี็นรั้อย่ละ 94.93 ของสำ้นที่รััพีย่์รัวัม ซิ่ึ�งลดลง

จ�กำปีีกำ่อน จ�กำภั�วัะเศรัษัฐกำจ้ที่่�หดตัวัลง เนื่องจ�กำสำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัแพีรัร่ัะบ�ดของโรัคโควั้ด 19 จึงที่ำ�ให้รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่กำ�รัใหส้ำ้นเชื่อ 

ด้วัย่ควั�มรัะมัดรัะวังั อย่่�งไรักำต็�ม รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งย่ังคงเน้นกำ�รัใหบ้รั้กำ�รัสำน้เชื่อเช่�ซิ่ื�อซิ่ึ�งถึือเปี็นธัุรักำ้จหลักำของรั�ชธั�นล่้สำซิ่้�ง รัวัมถึึง 

กำ�รัด่แลรัักำษั�ฐ�นล่กำค้� เพีื่อคงสำ่วันแบ่งที่�งกำ�รัตล�ดและที่ำ�ใหร้ั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งย่ังคงม่ควั�มสำ�ม�รัถึในกำ�รัแขง่ขันได้อย่่�งต่อเนื่อง

คุณภั�พีล่กำหน่�และกำ�รัตั�งสำำ�รัองหน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่ค่�เผื่อผลข�ดทุี่นด้�นเครัด้ตท่ี่�ค�ดว่ั�จะเก้ำดขึ�นของล่กำหน่�เช่�ซืิ่�อและล่กำหน่�

เช่�กำ�รัเง้น จำ�นวัน 2,158 ล้�นบ�ที่ (รัวัมล่กำหน่�ต�มสัำญ่ญ่�เช่�ซืิ่�อท่ี่�ศ�ลพ้ีพี�กำษั�ให้รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งชนะคด่รัะหว่ั�งต้ดต�มเพีื่อรัับ

ชำ�รัะหน่�และอย่่่รัะหว่ั�งดำ�เน้นคด่ ซึิ่�งแสำดงไว้ัภั�ย่ใต้ส้ำนที่รััพีย์่ไม่หมุนเว่ัย่นอื่น) ลดลง 67 ล้�นบ�ที่ หรืัอลดลงร้ัอย่ละ 3.00 เมื่อเท่ี่ย่บ
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กัำบค่�เผื่อหน่�สำงสัำย่จะส่ำญ่ส้ำ�นปีี 2562 สำำ�หรัับกำ�รัตั�งสำำ�รัองผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งเมื่อเปีร่ัย่บเท่ี่ย่บกัำบปีี 2562  

ม่จำ�นวันเพ้ี�มขึ�นปีรัะม�ณ 144 ล้�นบ�ที่ เปี็นผลม�จ�กำภั�วัะควั�มเสำ่�ย่งด้�นเครัด้ตที่่�เพี้�มสำ่งขึ�น จ�กำกำ�รัชะลอตัวัของเศรัษัฐก้ำจ

ซิ่ึ�งได้รัับผลกำรัะที่บจ�กำสำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 กำ�รัตั�งสำำ�รัองที่่�เพี้�มขึ�นในปีี 2563 สำะที่้อนแบบจำ�ลอง ECL  

ที่่�ค�ดกำ�รัณ์แนวัโน้มในอน�คต และ Management Overlay เพีื่อรัองรัับควั�มเส่ำ�ย่งที่่�อ�จจะเก้ำดขึ�นจ�กำควั�มไม่แนน่อนของสำถึ�นกำ�รัณ์

กำ�รัรัะบ�ดดังกำล่�วั ภั�ย่ใต้ม�ตรัฐ�นกำ�รัรั�ย่ง�นที่�งกำ�รัเงน้ ฉบับที่่� 9 (TFRS 9)

 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่นโย่บ�ย่ตัดหน่�ส่ำญ่โดย่จะตัดจำ�หน่�ย่ล่กำหน่�ออกำจ�กำบัญ่ช่เมื่อศ�ลม่คำ�พ้ีพี�กำษั�ตัดส้ำนให้ล่กำหน่�และผ้่คำ��ปีรัะกัำน 

ชำ�รัะหน่�ให้รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง เมื่อรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งไม่สำ�ม�รัถึยึ่ดที่รััพีย์่หรืัอบังคับคด่ให้เป็ีนไปีต�มคำ�พ้ีพี�กำษั�ได้ และเมื่อเห็นว่ั�ไม่สำ�ม�รัถึ 

เร่ัย่กำเก็ำบเง้นจ�กำล่กำหน่�ได้ กำ�รัตัดจำ�หน่�ย่ล่กำหน่�เป็ีนหน่�ส่ำญ่จะนำ�ไปีลดค่�เผื่อหน่�สำงสัำย่จะส่ำญ่ และหน่�ส่ำญ่ได้รัับคืนจะบันทึี่กำในส่ำวันของ 

รั�ย่ได้อื่น สำำ�หรัับในปีี 2563 และปีี 2562 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งตัดหน่�ส่ำญ่เป็ีนจำ�นวัน 438 ล้�นบ�ที่ และจำ�นวัน 103 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ

 ล่กำหน่�เช่�ซืิ่�อและล่กำหน่�เช่�กำ�รัเง้นหลังจ�กำหักำดอกำเบ่�ย่ท่ี่�ยั่งไม่ถืึอเป็ีนรั�ย่ได้ สำำ�หรัับปีี 2563 และปีี 2562 ส่ำวันใหญ่่เป็ีน 

ล่กำหน่�ปีกำต้ท่ี่�ค้�งชำ�รัะไม่เก้ำน 3 งวัด รัวัมจำ�นวันเง้น 46,479 ล้�นบ�ที่ และจำ�นวัน 49,888 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ ค้ดเป็ีนร้ัอย่ละ 96.87 และ 

ร้ัอย่ละ 96.05 ของล่กำหน่�ต�มสัำญ่ญ่�เช่�ซืิ่�อและล่กำหน่�เช่�กำ�รัเง้นรัวัม ต�มลำ�ดับ ซึิ่�งแสำดงให้เห็นว่ั�ล่กำหน่�ส่ำวันใหญ่่ของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง 

ยั่งคงอย่่่ในรัะดับปีกำต้ทัี่�วัไปี

ควั�มเพี่ย่งพีอของกำ�รัตั�งค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่

 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งตั�งค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่สำำ�หรัับล่กำหน่�ต�มสำัญ่ญ่�เช่�ซิ่ื�อและสำัญ่ญ่�เช่�กำ�รัเง้นต�มผลข�ดทุี่นโดย่ปีรัะม�ณ

ที่่�อ�จจะเกำ็บเง้นจ�กำล่กำหน่�ไม่ได้ โดย่พี้จ�รัณ�จ�กำสำถึ�นะปีัจจุบันของล่กำหน่�คงค้�ง โดย่ล่กำหน่�ที่่�ค้�งชำ�รัะไม่เกำ้นกำวั่� 3 งวัดจะพี้จ�รัณ�

ตั�งค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะส่ำญ่จ�กำย่อดเง้นต้นสำุที่ธั้หลังหักำหลักำปีรัะกำัน และสำำ�หรัับล่กำหน่�ที่่�ค้�งชำ�รัะเก้ำนกำว่ั� 3 งวัดจะพ้ีจ�รัณ�ตั�งค่�เผื่อ

หน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่โดย่ไม่หักำหลักำปีรัะกำัน และสำำ�หรัับล่กำหน่�ต�มสำัญ่ญ่�ปีรัะน่ปีรัะนอมย่อมควั�มต�มกำฎหม�ย่ พี้จ�รัณ�ตั�งค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่ 

จะสำ่ญ่ โดย่ไม่หักำหลักำปีรัะกำนัเช่นกำัน

 นอกำจ�กำน่� รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งย่ังได้รัะมัดรัะวัังโดย่กำ�รัพ้ีจ�รัณ�ตั�งค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะส่ำญ่สำ่วันเก้ำนเผื่อหน่�ที่่�อ�จเร่ัย่กำเกำ็บ 

ไม่ได้และเพ้ี�มปีรัะสำ้ที่ธั้ภั�พีในกำ�รัจัดเกำ็บหน่�เพีื่อให้สำอดคล้องกำับกำ�รัขย่�ย่ขน�ดของพีอรั์ตสำ้นเชื่อ โดย่ในปีี 2563 และปีี 2562

รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่สำ้นเชื่อที่่�ไม่กำ่อให้เกำ้ดรั�ย่ได้ (NPL) จ�กำล่กำหน่�เช่�ซิ่ื�อและล่กำหน่�เช่�กำ�รัเงน้ จำ�นวัน 1,500 ล้�นบ�ที่ และจำ�นวัน 2,049 

ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ และม่ค่�เผื่อหน่�สำงสัำย่จะส่ำญ่จำ�นวัน 1,228 ล้�นบ�ที่ และจำ�นวัน 2,225 ล้�นบ�ที่ ต�มลำ�ดับ

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 และวันัที่่� 31 ธัันวั�คม 2562 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่อัตรั�ค่�เผื่อหน่�สำงสำัย่จะสำ่ญ่รั้อย่ละ 81.86 และ

รั้อย่ละ 108.57 ของย่อดสำ้นเชื่อที่่�ไม่กำ่อให้เกำ้ดรั�ย่ได้ต�มลำ�ดับ ซิ่ึ�งห�กำพี้จ�รัณ�กำ�รัให้สำ้นเชื่อที่่�รััดกำุมและกำ�รัต้ดต�มล่กำหน่�ที่่�เข้มงวัด 

รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งเชื่อวั่�กำ�รัตั�งค่�เผื่อหน่�สำงสัำย่จะส่ำญ่ย่ังคงม่ควั�มเหม�ะสำม เพี่ย่งพีอและม่ปีรัะส้ำที่ธั้ภั�พีภั�ย่ใต้กำ�รัดำ�เน้นง�นโดย่ปีกำต้

ของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง

หน่�สำ้นรัวัม

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

หนิี้สินิรวม 31 ธันิวาคม 2563 31 ธันิวาคม 2562

หน่�สำ้นรัวัม 37,699 43,210

เง้นกำ่้ย่ืมรัะย่ะสำั�นและเงน้เบ้กำเกำน้บัญ่ช่ 10,991 29,085

เง้นกำ่้ย่ืมรัะย่ะย่�วั 7,590 601

หุ้นกำ่้รัะย่ะย่�วั 18,099 12,496

หน่�สำ้นอื่นรัวัม 1,019 1,027

หม�ย่เหตุ เง้นกำ่้ย่ืมรัะย่ะสำั�นและเง้นเบ้กำเกำน้บัญ่ช่รัวัมสำ่วันของหน่�สำ้นที่่�ครับกำำ�หนดชำ�รัะภั�ย่ใน 1 ปีี

 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่หน่�สำ้นรัวัม ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 จำ�นวัน 37,699 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอย่ละ 12.75

จ�กำส้ำ�นปีี 2562 เนื่องจ�กำในปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งได้ที่ำ�กำ�รัออกำและเสำนอข�ย่หุ้นสำ�มัญ่เพี้�มทีุ่นเพีื่อรัองรัับกำ�รัปีล่อย่ส้ำนเชื่อของ

รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง และเพีื่อเสำร้ัมสำรั้�งควั�มมั�นคงแข็งแกำรั่งด้�นเง้นทีุ่น โดย่บร้ัห�รัโครังสำรั้�งที่�งกำ�รัเง้นให้อย่่่ในสำัดสำ่วันที่่�เหม�ะสำม 

รัวัมที่ั�งเพีื่อสำร้ั�งควั�มเชื่อมั�นให้แกำ่ผ่้ถึือหุ้น นักำลงทุี่น เจ้�หน่� และผ่้ม่สำ่วันได้เสำ่ย่ทีุ่กำฝ่�ย่ถึึงสำถึ�นะที่�งกำ�รัเง้นที่่�มั�นคงแข็งแกำร่ังของ

รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งในรัะย่ะย่�วั



031รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 เง้นก้่ำยื่มของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ ปีรัะกำอบด้วัย่รั�ย่กำ�รัหลักำคือเง้นก้่ำยื่มรัะย่ะสัำ�นและ 

เง้นเบ้กำเก้ำนบัญ่ช่จำ�นวัน 10,991 ล้�นบ�ที่ เง้นกำ่้ย่ืมรัะย่ะย่�วัจำ�นวัน 7,590 ล้�นบ�ที่ และหุ้นกำ่้รัะย่ะย่�วัจำ�นวัน 18,099 ล้�นบ�ที่

สำ่วันของผ่้ถึือหุ้น

 เมื่อวัันที่่� 26 พีฤษัภั�คม 2563 ที่่�ปีรัะชุมคณะกำรัรัมกำ�รัรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง ครัั�งที่่� 5/2563 ได้ม่มต้อนุมัต้จ่�ย่เง้นปีันผล

รัะหวั่�งกำ�ลจ�กำผลปีรัะกำอบกำ�รัปีี 2562 ครัั�งที่่�สำองในอัตรั�หุ้นละ 0.16 บ�ที่ รัวัมกำ�รัจ่�ย่เง้นปีันผลจำ�นวันสำองครัั�ง ในอัตรั�รัวัม

หุ้นละ 0.32 บ�ที่ ซิ่ึ�งค้ดเปี็นรั้อย่ละ 65.31 ของกำำ�ไรัสุำที่ธั้ปีรัะจำ�ปีี 2562 จ�กำผลกำ�รัดำ�เน้นง�นต�มงบกำ�รัเง้นเฉพี�ะก้ำจกำ�รั และ

ค้ดเปี็นรั้อย่ละ 61.53 ของกำำ�ไรัสำทุี่ธั้ปีรัะจำ�ปีี 2562 จ�กำผลกำ�รัดำ�เน้นง�นต�มงบกำ�รัเง้นรัวัม

 เมื่อวัันที่่� 10 กำรักำฎ�คม 2563 ที่่�ปีรัะชุมสำ�มัญ่ผ่้ถึือหุ้นของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง ได้ม่มต้อนุมัต้ให้จัดสำรัรักำำ�ไรัสุำที่ธั้ปีรัะจำ�ปีี

2562 จำ�นวัน 75 ล้�นบ�ที่ เปี็นทีุ่นสำำ�รัองต�มกำฎหม�ย่ และม่มต้อนุมัต้กำ�รัเพ้ี�มทีุ่นจดที่ะเบ่ย่นของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งจ�กำเด้ม

จำ�นวัน 3,775,353,450 บ�ที่ เปี็นทีุ่นจดที่ะเบ่ย่นใหม่จำ�นวัน 5,663,030,175 บ�ที่ โดย่กำ�รัออกำหุ้นสำ�มัญ่ใหม่เพี้�มขึ�นจำ�นวัน 

1,887,676,725 หุ้น (ม่ลค่�ที่่�ตรั�ไว้ัหุ้นละ 1.00 บ�ที่) เพีื่อเสำนอข�ย่ให้แกำ่ผ่้ถึือหุ้นเด้มต�มสำัดสำ่วันกำ�รัถึือหุ้น (Right Offering) 

ในอัตรั�สำ่วันกำ�รัจัดสำรัรัหุ้น 2 หุ้นสำ�มัญ่เด้ม ต่อ 1 หุ้นสำ�มัญ่เพี้�มทีุ่น

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งม่จำ�นวันสำ่วันของผ่้ถึือหุ้น 10,819 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�นจ�กำสำ้�นปีี 2562 จำ�นวัน 

3,148 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 41.04 จ�กำกำำ�ไรัสำทุี่ธั้ในปีี 2563 ซิ่ึ�งสำุที่ธั้จ�กำสำำ�รัองต�มกำฎหม�ย่และเง้นปีันผลจ่�ย่ และกำ�รัเพี้�มทีุ่นของ

รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง

สำภั�พีคล่อง

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

กระแสเงินิสดำ 31 ธันิวาคม 2563 31 ธันิวาคม 2562

เง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กำ (ใช้ไปีใน) กำ้จกำรัรัมดำ�เน้นง�น 5,925 (214)

เง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กำ (ใช้ไปีใน) กำ้จกำรัรัมลงทุี่น (16) (12)

เง้นสำดสำุที่ธั้ได้ม�จ�กำ (ใช้ไปีใน) กำ้จกำรัรัมจัดห�เง้น (5,294) 441

เง้นสำดเพี้�มขึ�น (ลดลง) สำุที่ธั้ 615 215

เง้นสำดและเง้นฝ�กำธัน�ค�รั 1,044 429

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบร้ัษััที่ย่่อย่ม่เง้นสำดจำ�นวัน 1,044 ล้�นบ�ที่ โดย่ม่กำรัะแสำเง้นสำดสุำที่ธ้ั

เพ้ี�มขึ�นจำ�นวัน 615 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�นจ�กำสำ้�นปีี 2562 ที่่�ม่เง้นสำดจำ�นวัน 429 ล้�นบ�ที่ เกำ้ดจ�กำกำรัะแสำเงน้สำดสำุที่ธั้ที่่�ได้ม�จ�กำกำ้จกำรัรัม

ดำ�เน้นง�นจำ�นวัน 5,925 ล้�นบ�ที่ ซิ่ึ�งม�จ�กำกำ�รัจัดห�เง้นทีุ่นเพีื่อรัองรัับกำ�รัปีล่อย่ส้ำนเชื่อของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง ในขณะที่่�ม่กำรัะแสำ

เง้นสำดสำุที่ธั้ใช้ไปีในกำ้จกำรัรัมจัดห�เง้น เพีื่อกำ�รัปีล่อย่สำ้นเชื่อต�มปีกำต้ของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง จำ�นวัน 5,294 ล้�นบ�ที่ โดย่ม่กำรัะแสำเงน้สำุที่ธั้

ใช้ไปีจ�กำกำ้จกำรัรัมลงทีุ่นจำ�นวัน 16 ล้�นบ�ที่

อัตรั�สำ่วันสำภั�พีคล่อง

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 รั�ชธั�น่ลส้ำซิ่้�งและบร้ัษัทัี่ย่่อย่ม่อัตรั�ส่ำวันสำภั�พีคล่อง 1.61 เท่ี่� โดย่ม่ส้ำนที่รััพีย์่หมุนเว่ัย่นรัวัม

จำ�นวัน 19,210 ล้�นบ�ที่ และม่หน่�สำ้นหมุนเวั่ย่นรัวัมจำ�นวัน 11,958 ล้�นบ�ที่ ม่สำ้นที่รััพีย่์หมุนเวั่ย่นรัวัมม�กำกำวั�่หน่�สำ้นหมุนเวั่ย่นรัวัม

ปีรัะม�ณ 7,252 ล้�นบ�ที่ อย่่�งไรักำ็ต�ม รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบรัษ้ััที่ย่่อย่ย่ังคงม่ควั�มคล่องตัวัของฐ�นะกำ�รัเงน้ในรัะย่ะสำั�น เนื่องจ�กำ 

หน่�สำ้นหมุนเว่ัย่นรัวัมโดย่สำ่วันใหญ่่ม�จ�กำเง้นกำ่้ย่ืมรัะย่ะสำั�นจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น (B/E และ P/N) และส่ำวันของหุ้นกำ่้ครับกำำ�หนดชำ�รัะ

ภั�ย่ในรัะย่ะเวัล� 1 ปีี โดย่เง้นกำ่้ย่ืมรัะย่ะสำั�นที่ั�งสำองสำ่วันดังกำล่�วัสำ่วันใหญ่่สำ�ม�รัถึที่่�จะห�ชดเชย่โดย่กำ�รัออกำใหม ่ เมื่อเง้นกำ่้ครับอ�ยุ่

ไถึ่ถึอนหรืัอครับกำำ�หนด ปีรัะกำอบกัำบรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งย่ังม่วังเง้นกำ่้รัะย่ะสัำ�นสำำ�รัองจ�กำธัน�ค�รัธันช�ต ที่่�พีรั้อมจะสำนับสำนุนสำภั�พีคล่อง 

ในรัะย่ะสัำ�นเพี้�มเต้ม รัวัมที่ั�งวังเง้นสำนับสำนุนจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้นอื่น จึงที่ำ�ให้ควั�มเสำ่�ย่งในด้�นสำภั�พีคล่องของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งสำ�ม�รัถึ

บรั้ห�รัให้อย่่่ในรัะดับที่่�ย่อมรัับได้และไม่กำรัะที่บต่อกำ�รัดำ�เน้นธัุรักำ้จหลักำของรั�ชธั�นล่้สำซิ่้�ง

 ในสำ่วันของอัตรั�สำ่วันสำภั�พีคล่องหมุนเรั็วัอย่่่ที่่�รัะดับ 1.59 เที่่� ไม่แตกำต่�งจ�กำอัตรั�สำ่วันสำภั�พีคล่องเนื่องจ�กำส้ำนที่รััพีย์่

หมุนเว่ัย่นของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งและบรัษ้ััที่ย่่อย่ส่ำวันใหญ่่เป็ีนส้ำนที่รััพีย์่ท่ี่�ม่สำภั�พีคล่องส่ำงโดย่ค้ดเป็ีนร้ัอย่ละ 99.29 ของส้ำนที่รััพีย์่หมุนเว่ัย่นรัวัม
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ปีัจจัย่หรัือเหตุกำ�รัณ์ที่่�อ�จม่ผลต่อฐ�นะกำ�รัเง้นหรัือกำ�รัดำ�เน้นง�นอย่่�งม่นัย่สำำ�คัญ่ในอน�คต

 กำ�รัดำ�เน้นธัุรักำ้จของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งในรัอบปีีที่่�ผ่�นม�ที่่�มกำล�งสำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 ที่่�เกำ้ดขึ�นใน

รัะหวั่�งปีี 2563 รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งได้ดำ�เน้นต�มม�ตรักำ�รัต่�ง ๆ ที่ั�งในสำ่วันของที่่�เปี็นม�ตรักำ�รัช่วัย่เหลือของรั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�ง รัวัมถึึง

ม�ตรักำ�รักำ�รัชว่ัย่เหลอืที่่�กำำ�หนดโดย่ ธัปีที่. เพีื่อชว่ัย่เหลอืลก่ำค�้ที่่�ไดร้ับัผลกำรัะที่บจ�กำเหตกุำ�รัณก์ำ�รัแพีรัร่ัะบ�ดในครัั�งน่� แมเ้ศรัษัฐก้ำจไที่ย่ 

จะอย่่่ในเสำ้นที่�งกำ�รัฟ้�นตัวั แต่สำถึ�นกำ�รัณ์ข้�งหน้�ย่ังคงม่ควั�มไม่แน่นอนส่ำงม�กำต�มพัีฒน�กำ�รักำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของ 

โรัคโคว้ัด 19 รัะลอกำใหม่ ซิ่ึ�งอ�จสำง่ผลกำรัะที่บต่อเศรัษัฐก้ำจห�กำเก้ำดกำ�รัรัะบ�ดในวังกำว้ั�งจนนำ�ม�ส่่ำกำ�รัใช้ม�ตรักำ�รัที่่�เข้มงวัดสำง่ นโย่บ�ย่

กำ�รัเปีิดรัับนักำที่่องเที่่�ย่วัในปีี 2564 ย่ังขึ�นอย่่่กำับปีรัะส้ำที่ธั้ผลและควั�มรัวัดเรั็วัในกำ�รัจัดห�และกำรัะจ�ย่วััคซิ่่น จึงเปี็นโจที่ย่์สำำ�คัญ่ของ

ภั�คธัุรักำ้จในกำ�รับร้ัห�รัจัดกำ�รัควั�มเสำ่�ย่ง สำ่งผลให้กำ�รัฟ้�นตัวัที่�งเศรัษัฐก้ำจโดย่รัวัมม่ควั�มไม่แน่นอนอย่่่ค่อนข้�งม�กำ  

โดย่รั�ชธั�น่ล้สำซิ่้�งย่ังคงต้ดต�มสำถึ�นกำ�รัณ์อย่่�งใกำล้ช้ด รัวัมถึึงปีรัะเม้นผลกำรัะที่บโดย่เฉพี�ะในส่ำวันของคุณภั�พีส้ำนที่รััพีย่์อย่่�ง 

ต่อเนื่อง และดำ�เน้นธัุรักำ้จด้วัย่ควั�มรัอบคอบรัะมัดรัะวััง

 จ�กำสำถึ�นกำ�รัณ์ดังกำล่�วัส่ำงผลให้เปี็นปีัจจัย่หรืัอเหตุกำ�รัณ์ที่่�อ�จม่ผลต่อฐ�นะกำ�รัเง้นหรืัอกำ�รัดำ�เน้นง�นอย่่�งม่นัย่สำำ�คัญ่ 

ในอน�คต โดย่สำรัุปีได้ดังน่�

 1. สำถึ�นกำ�รัณ์กำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 กำ�รัใช้ม�ตรักำ�รัล็อคด�วัน์เพีื่อควับคุมกำ�รัรัะบ�ดรัะลอกำใหม่ เน้นแบบ

เฉพี�ะเจ�ะจงในแง่พีื�นที่่�และภั�คธัรุักำจ้ม�กำขึ�น ซิ่ึ�งอ�จสำง่ผลกำรัะที่บไม่ม�กำเที่่�กำบักำ�รัปีดิเมืองในรัอบแรักำ ปีัจจัย่ที่่�ค�ดวั�่จะม่ผลกำรัะที่บ 

คือรัะดับของควั�มเข้มงวัดของม�ตรักำ�รัล็อคด�วัน์และรัะย่ะเวัล�ที่่�ใช้ในกำ�รัควับคุมกำ�รัรัะบ�ดรัะลอกำใหม่ โดย่กำ�รัค้นพีบวััคซิ่่น 

ช่วังปีล�ย่ปีี 2563 เปี็นควั�มหวัังสำำ�คัญ่สำำ�หรัับภั�คกำ�รัที่่องเที่่�ย่วั และเปี็นตัวัแปีรัสำำ�คัญ่ที่่�จะกำำ�หนดที่้ศที่�งกำ�รัฟ้�นตัวัของเศรัษัฐก้ำจ

ในปีี 2564 ที่ั�งน่� แผนกำ�รักำรัะจ�ย่วัคัซิ่่นในปีรัะเที่ศไที่ย่ ค�ดวั่�จะเรั้�มฉ่ดวััคซิ่่นให้กำับปีรัะช�กำรัไดป้ีรัะม�ณรั้อย่ละ 20 ในช่วังครัึ�งปีีหลัง 

ซิ่ึ�งจะที่ำ�ให้ปีรัะเที่ศไที่ย่สำ�ม�รัถึเปีิดปีรัะเที่ศและอนุญ่�ตให้นักำที่่องเที่่�ย่วัต่�งช�ต้ที่่�ฉ่ดวััคซิ่่นแล้วัเข้�ม�ท่ี่องเที่่�ย่วัได้โดย่ไม่ม่กำ�รักัำกำตัวั  

สำ่งผลให้ภั�คกำ�รัที่่องเที่่�ย่วัรัวัมถึงึภั�คธัุรักำจ้อื่น ๆ กำลับม�ที่ย่อย่ปีรัับตัวัด่ขึ�น

 2. ปีัจจัย่ที่�งเศรัษัฐก้ำจ ถึือเปี็นปีัจจัย่สำำ�คัญ่ที่่�สำุดที่่�สำ่งผลกำรัะที่บต่อกำ�รัดำ�เน้นธัุรักำ้จของภั�คธัุรักำ้จ ปีัญ่ห�ที่�งเศรัษัฐก้ำจ

อ�จสำ่งผลให้เกำ้ดปีัญ่ห�อื่น ๆ ต�มม� และกำ่อให้เกำ้ดผลกำรัะที่บที่�งจ้ตวั้ที่ย่�ต่อกำ�รัใช้จ่�ย่และกำ�รัลงทีุ่นในก้ำจกำ�รันั�น ๆ โดย่เฉพี�ะ

ภั�คบร้ักำ�รัที่่�เกำ่�ย่วัขอ้งกำบัภั�คกำ�รัที่อ่งเที่่�ย่วัที่่�ย่งัคงตอ้งใชร้ัะย่ะเวัล�น�นกำวั�่จะฟ้�นตวัักำลับสำ่ภ่ั�วัะก่ำอนเก้ำดกำ�รัรัะบ�ด อก่ำที่ั�งยั่งถ่ึกำซิ่ำ��เตม้

จ�กำกำ�รักำลบัม�รัะบ�ดรัะลอกำใหม่ในช่วังปีล�ย่ปีี 2563 ซิ่ึ�งนับเปี็นปีัจจัย่เสำ่�ย่งที่่�อ�จกำดดันกำ�รัฟ้�นตัวัของเศรัษัฐกำจ้ในปีีถึัดไปี

 3. ม�ตรักำ�รักำ�รัใช้จ่�ย่ของภั�ครััฐ เปี็นแรังขับเคลื่อนหลักำที่่�ช่วัย่พียุ่งไม่ให้เศรัษัฐกำ้จปีี 2563 หดตัวัอย่่�งรัุนแรัง โดย่ภั�ครััฐ 

ได้เรั่งเบ้กำจ่�ย่งบปีรัะม�ณปีี 2563 หลังจ�กำปีรัะสำบปีัญ่ห�กำ�รัจัดที่ำ�งบปีรัะม�ณรั�ย่จ่�ย่ปีรัะจำ�ปีีที่่�ล่�ช้�กำวั�่ปีกำต้ โดย่เฉพี�ะกำ�รัเรัง่เบ้กำ

จ่�ย่งบลงทุี่น สำถึ�นกำ�รัณ์เศรัษัฐก้ำจไที่ย่ในปีี 2563 เผช้ญ่กำับควั�มท้ี่�ที่�ย่รัอบด้�น แรังขับเคลื่อนที่�งเศรัษัฐก้ำจ ที่ั�งด้�นกำ�รัส่ำงออกำ 

กำ�รัที่อ่งเที่่�ย่วั กำ�รับร้ัโภัคและกำ�รัลงที่นุภั�ย่ในปีรัะเที่ศชะลอตวััลง ภั�ครััฐจงึตอ้งมบ่ที่บ�ที่สำำ�คญั่ในกำ�รัชว่ัย่ฟ้�นฟ่เศรัษัฐก้ำจ เพีื่อกำรัะตุน้

ให้ม่เม็ดเง้นเข้�สำ่่รัะบบเศรัษัฐกำจ้และช่วัย่สำนับสำนุนเศรัษัฐกำจ้ในช่วังปีี 2564

บริษัท ธนิชาตประกันิภัย จำากัดำ (มหาชนิ)

 ในปีี 2563 ธันช�ตปีรัะกำนัภััย่ ม่เบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่รัับรัวัม 8,682 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�น 314 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 3.75 จ�กำปีีกำ่อน 

โดย่ธันช�ตปีรัะกำนัภััย่ม่สำ่วันแบ่งตล�ดเบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่รัับตรังรัวัมทีุ่กำปีรัะเภัที่ ในปีี 2563 อย่่่ที่่�รั้อย่ละ 3.30 เปี็นผลจ�กำกำ�รัเพี้�มขึ�นของ

ย่อดข�ย่ในช่องที่�งผ่�น Non-bank และ External Broker สำำ�หรัับเบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่รัับตรังในปีี 2563 แบ่งเปี็นเบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่รัถึย่นต์

จำ�นวัน 7,419 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�น 372 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 5.27 จ�กำปีีกำ่อน ม่สำ่วันแบ่งตล�ดอย่่่ที่่�รั้อย่ละ 5.00

สำัดสำ่วันเบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่รัับตรังของธันช�ตปีรัะกำนัภััย่ในรัอบ 4 ปีี

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

ประเภทการรับประกันิ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

เบี้ยประกันิภัย

รับตรง
ร้อยละ

เบี้ยประกันิภัย

รับตรง
ร้อยละ

เบี้ยประกันิภัย

รับตรง
ร้อยละ

เบี้ยประกันิภัย

รับตรง
ร้อยละ

รัถึย่นต์ 7,419.34 85.46 7,047.80 84.22 6,719.34 84.12 6,405.16 85.33

อัคค่ภััย่ 79.30 0.91 71.74 0.86 72.16 0.90 68.59 0.91

ภััย่ที่�งที่ะเลและขนสำ่ง - - - - - - - -

เบ็ดเตล็ด 1,183.39 13.63 1,248.30 14.92 1,195.84 14.97 1,032.60 13.76

รวม 8,682.03 100.00 8,367.84 100.00 7,987.34 100.00 7,506.35 100.00
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สำ่วันแบ่งตล�ด และเบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่รัับโดย่ตรังรัวัมทีุ่กำปีรัะเภัที่กำ�รัปีรัะกำันภััย่

บริษัทอื�น ๆ (รวม 45 บริษัท) (รอยละ 35.50)

บริษัทอันดับ 1 (รอยละ 15.00)

บริษัทอันดับ 2 (รอยละ 9.90)

บริษัทอันดับ 3 (รอยละ 8.50)

บริษัทอันดับ 4 (รอยละ 6.90)

บริษัทอันดับ 5 (รอยละ 5.80)

บริษัทอันดับ 6 (รอยละ 4.10)

บริษัทอันดับ 7 (รอยละ 4.00)

บริษัทอันดับ 8 (รอยละ 3.80)

ธนชาตประกันภัยครองสวนแบงการตลาดอันดับ 9 (รอยละ 3.30)

บริษัทอันดับ 10 (รอยละ 3.20)

สวนแบงตลาดเบี้ยประกันภัย

รับโดยตรงรวมทุกประเภท

การประกันภัย

ป 2563

สำ่วันแบ่งตล�ด และเบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่รัับตรังรัถึย่นต์

บริษัทอื�น ๆ (รวม 35 บริษัท) (รอยละ 46.90)

บริษัทอันดับ 1 (รอยละ 22.80)

บริษัทอันดับ 2 (รอยละ 8.10)

บริษัทอันดับ 3 (รอยละ 6.40)

บริษัทอันดับ 4 (รอยละ 5.40)

บริษัทอันดับ 5 (รอยละ 5.40)

ธนชาตประกันภัยครองสวนแบงการตลาดอันดับ 6 (รอยละ 5.00)

สวนแบงตลาดเบี้ยประกันภัย

รับตรงรถยนต

ป 2563

เบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่รัับโดย่ตรังรัวัมทีุ่กำปีรัะเภัที่กำ�รัปีรัะกำนัภััย่ เบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่รัับตรังรัถึย่นต์

8,3687,987

2561 25622560

8,682

2559

6,420 7,506

2563

(หนวย: ลานบาท)

6,719

2561

6,405

2562

7,048

2560

7,419

2559

5,423

2563

(หนวย: ลานบาท)
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ฐ�นะที่�งกำ�รัเงน้ และภั�พีรัวัมผลกำ�รัดำ�เนน้ง�น

 ธันช�ตปีรัะกำนัภััย่ ม่ควั�มมั�นคง แข็งแกำรัง่ด้�นฐ�นะที่�งกำ�รัเง้น ด้วัย่ทีุ่นจดที่ะเบ่ย่นม่ลค่� 4,930 ล้�นบ�ที่ สำ้นที่รััพีย่์รัวัม 

15,354 ล้�นบ�ที่ เง้นกำองทีุ่น 5,909 ล้�นบ�ที่ และม่อัตรั�สำ่วันเง้นกำองทีุ่นที่่�ต้องดำ�รังต�มกำฎหม�ย่ที่่�รั้อย่ละ 1,456.42

 (หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

ฐานิะการเงินิ 31 ธันิวาคม 2563 31 ธันิวาคม 2562

สำ้นที่รััพีย่์รัวัม 15,354 15,205

หน่�สำ้นรัวัม 9,624 9,883

สำ่วันของผ่้ถึือหุ้น 5,730 5,322

เง้นกำองทีุ่น 5,909 5,538

(หน่วัย่: ล้�นบ�ที่)

ภาพรวมผลประกอบการ 2563 2562

เบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่รัับตรัง 8,682 8,368

เบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่รัับสำุที่ธั้ 7,750 6,965

รั�ย่ได้เบ่�ย่ปีรัะกำันภััย่สำุที่ธั้ 7,271 6,963

ค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัรัับปีรัะกำัน 5,604 5,403

กำำ�ไรัจ�กำกำ�รัรัับปีรัะกำันภััย่ 1,667 1,560

ค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัดำ�เน้นง�น 855 785

กำำ�ไรัจ�กำกำ�รัดำ�เน้นง�น 812 775

รั�ย่ได้จ�กำกำ�รัลงทีุ่นสำุที่ธั้ 103 1,016

รั�ย่ได้อื่น 20 13

กำำ�ไรัก่ำอนภั�ษั่เง้นได้ 935 1,804

ค่�ใช้จ่�ย่ภั�ษั่เง้นได้ 190 355

กำำ�ไรัสำุที่ธั้ 745 1,449

 สำำ�หรับัผลกำ�รัดำ�เนน้ง�น ธันช�ตปีรัะกำนัภัยั่มก่ำำ�ไรัสำทุี่ธัส้ำำ�หรับัปีี 2563 จำ�นวัน 745 ล้�นบ�ที่ ลดลง 704 ล้�นบ�ที่ หรัอื

ร้ัอย่ละ 48.59 จ�กำปีีก่ำอน สำ�เหตหุลกัำม�จ�กำในปีีก่ำอนม่รั�ย่กำ�รัพีเ้ศษั คือ กำำ�ไรัสำทุี่ธั้จ�กำกำ�รัข�ย่เงน้ลงทีุ่นจำ�นวัน 566 ล้�นบ�ที่ และ

ในปีี 2563 มผ่ลข�ดที่นุด้�นเครัดต้ที่่�ค�ดว่ั�จะเก้ำดขึ�นจ�กำเงน้ลงทุี่นจำ�นวัน 147 ล้�นบ�ที่ ที่่�มผ่ลกำรัะที่บสืำบเนื่องจ�กำกำ�รัแพีร่ัรัะบ�ดของ 

โรัคโคว้ัด 19 ที่ั�งน่� ธันช�ตปีรัะกำนัภััย่มก่ำำ�ไรัจ�กำกำ�รัดำ�เนน้ง�น จำ�นวัน 812 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�น 37 ล้�นบ�ที่ หรืัอร้ัอย่ละ 4.71 จ�กำปีีก่ำอน

1,042

2561

1,449

2562
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2560

1,005

2559
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2563

(หนวย: ลานบาท)กำไรสำหรับป

4,548

2561
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2562

4,260

2560

3,970

2559

746

2563

(หนวย: ลานบาท)กำไรสะสม
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ปีัจจัย่หรัือเหตุกำ�รัณ์ที่่�อ�จม่ผลต่อฐ�นะกำ�รัเง้นหรัือกำ�รัดำ�เน้นง�นอย่่�งม่นัย่สำำ�คัญ่ในอน�คต

 ในปีี 2563 ที่่�ผ่�นม� ธันช�ตปีรัะกำันภััย่ได้รัับผลกำรัะที่บจ�กำกำ�รัแพีรัร่ัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 ในด้�นกำ�รัรัับปีรัะกำันภััย่และ 

กำ�รัลงทีุ่น ดังต่อไปีน่�

 1. สำืบเนื่องจ�กำม�ตรักำ�รัล็อคด�วัน์ (Lockdown) และกำ�รัปีรัะกำ�ศเคอรั์ฟิวัของภั�ครััฐ ในช่วังไตรัม�สำ 2 ของปีี 2563 

สำ่งผลให้ปีรั้ม�ณกำ�รัใช้รัถึย่นต์ในช่วังดังกำล่�วัลดลงอย่่�งม�กำ จึงเปี็นผลด่กำับธันช�ตปีรัะกำันภััย่ ซิ่ึ�งม่สำัดสำ่วันกำ�รัรัับปีรัะกำันภััย่รัถึย่นต์

ที่่�สำ่ง เนื่องจ�กำค่�สำ้นไหมที่ดแที่นปีรัับตัวัลดลง

 2. ผลจ�กำสำภั�วัะเศรัษัฐก้ำจสำ่งผลต่อพีฤต้กำรัรัมกำ�รัซืิ่�อปีรัะกำันภััย่ของผ่้เอ�ปีรัะกำันภััย่ ที่ั�งในส่ำวันของรั�ย่ละเอ่ย่ดผล้ตภััณฑ์์ 

รั�ค� และพีฤตก้ำรัรัมกำ�รัชำ�รัะค�่เบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่

 3. ผลจ�กำสำภั�วัะตล�ดกำ�รัลงทุี่นสำง่ผลตอ่รั�ย่ไดจ้�กำกำ�รัลงทุี่นของธันช�ตปีรัะกัำนภัยั่ รัวัมถึึงมค่วั�มเส่ำ�ย่งในกำ�รัชำ�รัะเงน้คืน 

ของผ่้ออกำตรั�สำ�รัที่่�ธันช�ตปีรัะกำนัภััย่ลงทีุ่นด้วัย่

 สำำ�หรับัปี ี2564 และที่ศ้ที่�งกำ�รัดำ�เนน้ธัรุัก้ำจปีรัะกำนัภัยั่ในอน�คตนั�น ธันช�ตปีรัะกำนัภัยั่ค�ดว่ั�เบ่�ย่ปีรัะกำนัภัยั่รัถึย่นต์จะเตบ้โตขึ�น 

จ�กำกำ�รัได้รัับปีัจจัย่สำนับสำนุนของกำ�รัฟ้�นตัวัของอุปีสำงค์ภั�ย่ในปีรัะเที่ศและกำ�รัปีรัับตัวัในที่้ศที่�งที่่�ด่ขึ�นของเศรัษัฐกำ้จ ในขณะที่่�ปีรัะกำัน

อุบัต้เหตุและปีรัะกำันภััย่สำุขภั�พีน่�จะม่อัตรั�เพ้ี�มขึ�นอย่่�งต่อเนื่อง เนื่องจ�กำค่�รัักำษั�พีย่�บ�ลที่่�สำ่งขึ�นม�กำ รัวัมถึึงควั�มเสำ่�ย่งจ�กำกำ�รั

รัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 นอกำจ�กำน่� จ�กำกำ�รัที่่�ปีรัะช�ชนปีรัับเปีล่�ย่นร่ัปีแบบกำ�รัใช้ช่วั้ตไปีจ�กำเด้ม ไม่วั่�จะที่ำ�ง�นจ�กำที่่�บ้�น (Work 

From Home) ม�กำขึ�น และม่ควั�มคุ้นเคย่กำับกำ�รัซิ่ื�อข�ย่ผ่�นรัะบบออนไลน์ ธันช�ตปีรัะกำนัภััย่จึงให้ควั�มสำำ�คัญ่กำับกำ�รัพีฒัน� Digital 

Insurance และผล้ตภััณฑ์์ใหม่ ๆ ที่่�เหม�ะสำมกำับกำ�รันำ�เสำนอผ่�นช่องที่�งออนไลน์ เพีื่อให้ล่กำค้�สำ�ม�รัถึเข้�ถึึงควั�มคุ้มครัองได้ง่�ย่ 

สำะดวักำ รัวัดเรัว็ั และปีลอดภััย่ รัวัมถึึงม่กำ�รัรัเ้รั้�มรั่ปีแบบของกำ�รัจัดเกำ็บข้อม่ลผ่�นคล�วัด์ เพีื่อกำ�รัจัดเกำ็บข้อม่ลที่่�ม่ปีรัะสำ้ที่ธั้ภั�พีและ

ม่ควั�มปีลอดภััย่ของข้อม่ลเพี้�มม�กำขึ�น และได้ม่กำ�รันำ�เที่คโนโลย่่ปีัญ่ญ่�ปีรัะด้ษัฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ม�ใช้ในกำรัะบวันกำ�รั

ที่ำ�ง�นม�กำขึ�น เพีื่อเพี้�มศักำย่ภั�พีกำ�รัเปีน็ผ่้นำ�ในธัุรักำ้จปีรัะกำันภััย่และสำ่งมอบกำ�รับรัก้ำ�รัใหก้ำับล่กำค้� ค่่ค้� ได้อย่่�งรัวัดเรัว็ั ที่ั�วัถึึง และ

ขย่�ย่ฐ�นล่กำค้�ให้กำวั้�งขวั�งขึ�น

บริษัทหลักทรัพย์ ธนิชาต จำากัดำ (มหาชนิ)

ภั�พีรัวัมผลกำ�รัดำ�เน้นง�น

 ภั�วัะเศรัษัฐก้ำจและม่ลค่�กำ�รัซืิ่�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์ใน ตลที่. เปี็นปีัจจัย่สำำ�คัญ่สำ่งผลต่อกำ�รัดำ�เน้นธัุรักำ้จและกำ�รัเต้บโตของ

บล. ธันช�ต ณ สำ้�นปีี 2563 ดัชน่ตล�ดหลักำที่รััพีย่์ปีิดที่่� 1,449.35 จุด ดัชน่เคลื่อนไหวัตำ��กำวั่�สำ้�นปีีกำ่อนที่่�เที่่�กำับ 1,579.84 จุด

โดย่ในปีี 2563 สำ่วันแบ่งกำ�รัตล�ดในกำ�รัซืิ่�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์ของ บล. ธันช�ต เที่่�กำับรั้อย่ละ 2.91 ม่ลค่�กำ�รัซืิ่�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์

ใน ตลที่. เฉล่�ย่ต่อวัันเที่่�กำับ 68,607 ล้�นบ�ที่ต่อวััน เพี้�มขึ�นรั้อย่ละ 28.98 เมื่อเที่่ย่บกำับปีีที่่�ผ่�นม�

 ในปีี 2563 ตล�ดสำัญ่ญ่�ซิ่ื�อข�ย่ล่วังหน้�ม่ปีรั้ม�ณกำ�รัซิ่ื�อข�ย่ต่อวััน 494,624 สำัญ่ญ่� เพี้�มขึ�นจ�กำปีีกำ่อนที่่�เที่่�กำับ 428,369 

สำัญ่ญ่� โดย่สำ่วันใหญ่่เปี็นสำัญ่ญ่� Set 50 Index Futures และ Single Stock Futures

 สำำ�หรัับกำำ�ไรัสำทุี่ธั้ในปีี 2563 เที่่�กำับ 479 ล้�นบ�ที่ ลดลง 1,195 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 71.39 จ�กำปีีกำ่อน ที่ั�งน่� บล. ธันช�ต 

ม่รั�ย่ได้รัวัมเที่่�กำับ 1,517 ล้�นบ�ที่ ลดลง 1,559 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 50.68 โดย่สำ�เหตุหลักำม�จ�กำรั�ย่กำ�รัพี้เศษักำำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กำกำ�รั

ข�ย่เง้นลงทีุ่นจำ�นวัน 1,267 ล้�นบ�ที่ ต�มแผนกำ�รัปีรัับโครังสำรั้�งกำ�รัถึือหุ้นของกำลุ่มธันช�ต และ บล. ธันช�ต ม่ค่�ใช้จ่�ย่รัวัมเที่่�กำับ 

920 ล้�นบ�ที่ ลดลง 70 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 7.07 จ�กำปีี 2562 ซิ่ึ�งเปี็นผลจ�กำม�ตรักำ�รัควับคุมค่�ใช้จ่�ย่ของ บล. ธันช�ต

กำ�รัวัเ้ครั�ะห์ผลกำ�รัดำ�เน้นง�น

รั�ย่ได้

 รั�ย่ได้รัวัมของ บล. ธันช�ต ปีรัะกำอบด้วัย่ค่�น�ย่หน้�ซิ่ื�อข�ย่หลักำที่รััพีย์่และสัำญ่ญ่�ซืิ่�อข�ย่ล่วังหน้� ค�่ธัรัรัมเนย่่มและบร้ักำ�รั 

ดอกำเบ่�ย่เง้นให้กำ่้ย่ืมเพีื่อซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์ ดอกำเบ่�ย่รัับจ�กำเง้นฝ�กำ กำำ�ไรัและผลตอบแที่นจ�กำเครัื่องมือที่�งกำ�รัเง้น และรั�ย่ได้อื่น ๆ

 สำำ�หรัับปีี 2563 บล. ธันช�ต ม่รั�ย่ได้รัวัมที่ั�งสำ้�น 1,517 ล้�นบ�ที่ ลดลงร้ัอย่ละ 50.68 จ�กำปีีกำ่อน เนื่องจ�กำในปีี 2562

บล. ธันช�ต ม่รั�ย่ได้รัวัม 3,076 ล้�นบ�ที่ โดย่รั�ย่กำ�รัหลักำม�จ�กำกำำ�ไรัสุำที่ธั้จ�กำกำ�รัข�ย่เง้นลงทุี่นจำ�นวัน 1,267 ล้�นบ�ที่ 
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ต�มแผนกำ�รัปีรัับโครังสำร้ั�งกำ�รัถืึอหุ้นของกำลุ่มธันช�ต และรั�ย่ได้ดอกำเบ่�ย่เง้นให้กำ่้ย่ืมเพีื่อซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์ที่่�ลดลงต�มปีร้ัม�ณ 

ล่กำหน่�เง้นให้กำ่้ย่ืมเพีื่อซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์และอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ที่่�ลดลง อย่่�งไรักำต็�ม ในปีี 2563 รั�ย่ได้ค่�น�ย่หน้�เพี้�มขึ�น 120 ล้�นบ�ที่ หรัือ

รั้อย่ละ 12.21 สำอดคล้องกำับภั�วัะกำ�รัซืิ่�อข�ย่ของ ตลที่. รัวัมที่ั�งรั�ย่ได้ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและบร้ักำ�รัเพ้ี�มขึ�น 115 ล้�นบ�ที่

จ�กำค่�ธัรัรัมเน่ย่มกำ�รัจัดจำ�หน่�ย่หลักำที่รััพีย่์ และค่�ธัรัรัมเน่ย่มกำ�รัให้บรั้กำ�รัเกำ่�ย่วักำับแผนจัดสำรัรักำ�รัลงที่นุ (Portfolio Advisory)

ค่�ใช้จ่�ย่

 ในปีี 2563 บล. ธันช�ต ม่ค่�ใช้จ่�ย่ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์ซิ่ึ�งปีรัะกำอบด้วัย่ ค่�ธัรัรัมเน่ย่มและบรั้กำ�รัจ่�ย่ และค่�ใช้จ่�ย่ดอกำเบ่�ย่

จำ�นวัน 146 และจำ�นวัน 35 ล�้นบ�ที่ ต�มลำ�ดบั ค�่ใชจ้�่ย่ดอกำเบ่�ย่ลดลงจ�กำปีกีำอ่น 67 ล�้นบ�ที่ หรัอืรัอ้ย่ละ 65.69 เนื่องจ�กำในรัะหวั�่ง

ปีี 2563 บล. ธันช�ต ใช้เง้นทีุ่นหมุนเวั่ย่นในกำ�รัดำ�เน้นธัุรักำ้จจ�กำกำ�รัเพี้�มทีุ่นจำ�นวัน 1,500 ล้�นบ�ที่ ในช่วังไตรัม�สำ 3 ปีี 2562

 ค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รัดำ�เนน้ง�นเท่ี่�กำบั 739 ล้�นบ�ที่ ปีรัะกำอบด้วัย่ค่�ใช้จ่�ย่ผลปีรัะโย่ชน์พีนกัำง�น และค่�ใช้จ่�ย่อื่น สำดัสำว่ันค�่ใชจ้�่ย่

ในกำ�รัดำ�เน้นง�นต่อรั�ย่ได้ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์ของ บล. ธันช�ต เที่่�กำับรั้อย่ละ 49.04

กำำ�ไรัสำทุี่ธั้

 สำำ�หรัับปีี 2563 บล. ธันช�ต มก่ำำ�ไรัสุำที่ธัเ้ท่ี่�กำบั 479 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำปีีก่ำอน 1,194 ล้�นบ�ที่ โดย่รั�ย่ได้รัวัมลดลงร้ัอย่ละ 

50.68 ในขณะที่่�ค่�ใช้จ่�ย่รัวัมลดลงร้ัอย่ละ 7.07 ส่ำงผลให้กำำ�ไรัสุำที่ธัล้ดลง ที่ั�งน่� คด้เป็ีนกำำ�ไรัสุำที่ธัต่้อหุน้เที่่�กำับ 0.16 บ�ที่ และอัตรั�กำำ�ไรั

สำุที่ธั้ต่อรั�ย่ได้รัวัมเที่่�กำับรั้อย่ละ 31.58

ฐ�นะที่�งกำ�รัเงน้

สำ้นที่รััพีย่์

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 บล. ธันช�ต ม่สำ้นที่รััพีย่์รัวัม 6,852 ล้�นบ�ที่ เพี้�มขึ�นจ�กำสำ้�นปีี 2562 รั้อย่ละ 2.51 สำ้นที่รััพีย่์

สำ่วันใหญ่่ของ บล. ธันช�ต ปีรัะกำอบด้วัย่ล่กำหน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์ ล่กำหน่�สำำ�นักำหักำบัญ่ช่และบรัษ้ััที่หลักำที่รััพีย่์ และเงน้ลงทีุ่น โดย่ล่กำหน่�

ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์และล่กำหน่�สำำ�นักำหักำบัญ่ช่ไม่เปีล่�ย่นแปีลงจ�กำปีีกำ่อน เง้นลงทุี่นลดลงร้ัอย่ละ 17.14 ที่ั�งน่� อัตรั�ส่ำวันผลตอบแที่นต่อ

สำ้นที่รััพีย่์รัวัม (ROA) เที่่�กำับรั้อย่ละ 7.08

ล่กำหน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์และสำัญ่ญ่�ซิ่ื�อข�ย่ล่วังหน้�

 ล่กำหน่�ธัุรักำจ้หลักำที่รััพีย่์ เกำ้ดจ�กำกำ�รัที่่�ล่กำค้�ของ บล. ธันช�ต สำั�งซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์ผ่�น บล. ธันช�ต โดย่จะที่ำ�กำ�รัชำ�รัะมล่ค่�

ซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์ภั�ย่ใน 2 วัันที่ำ�กำ�รั และรัวัมถึงึล่กำหน่�ที่่�เกำ้ดจ�กำกำ�รัซิ่ื�อข�ย่สำัญ่ญ่�ซิ่ื�อข�ย่ล่วังหน้� ล่กำหน่�เง้นให้กำ่้ย่ืมเพีื่อซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์  

ล่กำหน่�จ�กำกำ�รัปีรับัโครังสำรั�้งหน่� ล่กำหน่�ที่่�อย่่่รัะหวั�่งดำ�เน้นคด่ ปีรัะนอมหน่� หรัือผ่อนชำ�รัะ

 ณ สำ้�นปีี 2563 บล. ธันช�ต ม่ล่กำหน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์และสำัญ่ญ่�ซืิ่�อข�ย่ล่วังหน้� 4,262 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำปีีกำ่อน 

745 ล้�นบ�ที่ หรัือลดลงรั้อย่ละ 14.88 ปีรัะกำอบด้วัย่เง้นให้กำ่้ย่ืมเพีื่อซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์ 3,003 ล้�นบ�ที่ ลดลง 152 ล้�นบ�ที่ หรัือ

รั้อย่ละ 4.82 และล่กำหน่�ซิ่ื�อหลักำที่รััพีย่์ด้วัย่เง้นสำดเที่่�กำับ 1,247 ล้�นบ�ที่ ลดลง 572 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 31.45 เปี็นผลจ�กำ 

ควั�มแตกำต่�งของม่ลค่�กำ�รัซืิ่�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์ในช่วังเวัล�ดังกำล่�วั

 

 บล. ธันช�ต ได้จำ�แนกำล่กำหน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์และสัำญ่ญ่�ซืิ่�อข�ย่ล่วังหน้� ต�มม�ตรัฐ�นกำ�รัรั�ย่ง�นที่�งกำ�รัเง้น ฉบับที่่� 9 

เรัื่องเครัื่องมือที่�งกำ�รัเง้น โดย่ ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 บล. ธันช�ต ได้ตั�งค่�เผื่อผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตต�มม�ตรัฐ�น

กำ�รัรั�ย่ง�นที่�งกำ�รัเง้น ฉบับที่่� 9 ครับถึ้วันแล้วั

หน่�สำ้น

 โครังสำรั้�งหน่�สำ้นของ บล. ธันช�ต ได้แกำ่ เง้นกำ่้ย่ืมจ�กำสำถึ�บันกำ�รัเง้น เจ้�หน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์และสำัญ่ญ่�ซิ่ื�อข�ย่ล่วังหน้�

เจ้�หน่�สำำ�นักำหกัำบัญ่ช่และบรั้ษััที่หลักำที่รััพีย่์ และหน่�สำ้นอื่น ณ สำ้�นปีี 2563 บล. ธันช�ต ม่หน่�สำ้นรัวัมจำ�นวัน 3,109 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำ

สำ้�นปีี 2562 จำ�นวัน 73 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 2.29 หน่�สำ้นสำ่วันใหญ่่เปี็นเจ้�หน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์และสำัญ่ญ่�ซิ่ื�อข�ย่ล่วังหน้�และเจ้�หน่�

สำำ�นักำหักำบัญ่ช่จำ�นวัน 2,084 ล้�นบ�ที่ ค้ดเปี็นสำัดสำ่วันรั้อย่ละ 67.03 ของหน่�สำ้นรัวัม โดย่ บล. ธันช�ต ม่กำ�รักำ่้ย่ืมเง้นจ�กำสำถึ�บัน

กำ�รัเง้นจำ�นวัน 550 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำสำ้�นปีี 2562 จำ�นวัน 150 ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 21.43 ซิ่ึ�งสำอดคล้องกำับเง้นให้กำ่้ย่ืมเพีื่อซิ่ื�อ

หลักำที่รััพีย่์ที่่�ลดลง



037รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

สำ่วันของเจ้�ของ

 ณ วันัท่ี่� 31 ธันัวั�คม 2563 บล. ธันช�ต มส่่ำวันของเจ้�ของจำ�นวัน 3,743 ล้�นบ�ที่ เพ้ี�มขึ�นจ�กำสำ้�นปีี 2562 จำ�นวัน 241 ล้�นบ�ที่ 

หรัือรั้อย่ละ 6.88 โดย่ม่กำำ�ไรัสำุที่ธั้จ�กำผลกำ�รัดำ�เน้นง�นเที่่�กำับ 479 ล้�นบ�ที่ ค้ดเปี็นอัตรั�ผลตอบแที่นต่อสำ่วันของเจ้�ของ (ROE) 

ที่่�รั้อย่ละ 13.22 ซิ่ึ�งในรัะหวั�่งปีี 2563 ม่กำ�รัจ่�ย่เง้นปีันผลจ�กำผลกำ�รัดำ�เน้นง�นของปีี 2562 จำ�นวัน 240 ล้�นบ�ที่ และได้จัดสำรัรั

กำำ�ไรัสำทุี่ธั้ของปีี 2563 จำ�นวัน 24 ล้�นบ�ที่ เปี็นทีุ่นสำำ�รัองต�มกำฎหม�ย่

 บล. ธันช�ต ม่อัตรั�สำ่วันหน่�สำ้นต่อสำ่วันของเจ้�ของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 เที่่�กำับ 0.83 เที่่� ลดลงจ�กำ 0.91 เที่่�ของ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2562 ซิ่ึ�งห�กำพ้ีจ�รัณ�อัตรั�ส่ำวันหน่�สำ้นและสำ่วันของเจ้�ของ โดย่ไม่นับรัวัมเจ้�หน่�ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย์่และ

สำัญ่ญ่�ซืิ่�อข�ย่ล่วังหน้� เจ้�หน่�สำำ�นักำหักำบัญ่ช่และบร้ัษััที่หลักำที่รััพีย่์ บล. ธันช�ต จะม่อัตรั�ส่ำวันหน่�สำ้นต่อส่ำวันของเจ้�ของ ณ วัันที่่�

31 ธัันวั�คม 2563 และ 2562 เที่่�กำับ 0.27 เที่่� และ 0.40 เที่่� ต�มลำ�ดับ

สำภั�พีคล่อง

 ในกำ�รัปีรัะกำอบธุัรักำ้จของ บล. ธันช�ต กำ้จกำรัรัมที่่�ม่ผลกำรัะที่บต่อสำภั�พีคล่องสำ่วันใหญ่่ คือ กำ้จกำรัรัมดำ�เน้นง�น โดย่กำรัะแสำ

เง้นสำดไดม้�และใชไ้ปีในก้ำจกำรัรัมดำ�เนน้ง�นเก้ำดขึ�นจ�กำกำ�รัเปีล่�ย่นแปีลงของเง้นที่นุหมนุเว่ัย่นในสำว่ันของลก่ำหน่�ธัรุัก้ำจหลกัำที่รััพีย่ ์เจ�้หน่�

ธัุรักำ้จหลักำที่รััพีย่์ และล่กำหน่�หรัือเจ้�หน่�สำำ�นักำหักำบัญ่ช่

 สำำ�หรับัปี ี2563 กำรัะแสำเง้นสำดสำทุี่ธ้ัของ บล. ธันช�ต เพี้�มขึ�น 211 ล�้นบ�ที่ โดย่กำรัะแสำเง้นสำดรัับจ�กำก้ำจกำรัรัมดำ�เนน้ง�นเที่�่กำบั 

639 ล�้นบ�ที่ กำรัะแสำเงน้สำดจ�่ย่จ�กำก้ำจกำรัรัมลงที่นุเที่�่กำบั 4 ล�้นบ�ที่ และกำรัะแสำเง้นสำดจ�่ย่จ�กำก้ำจกำรัรัมจดัห�เง้นเที่�่กำบั 424 ล�้นบ�ที่ 

รัวัมที่ั�ง บล. ธันช�ต ม่กำ�รัจ่�ย่เง้นปีันผลให้กำับผ่้ถึือหุ้นจำ�นวัน 240 ล้�นบ�ที่

 บล. ธันช�ต ม่อัตรั�กำ�รัดำ�รังเงน้กำองทีุ่นสำภั�พีคล่องสำุที่ธั้เที่่�กำับรั้อย่ละ 118.52 ซิ่ึ�งสำ่งกำวั�่เกำณฑ์์ขั�นตำ��ที่่� กำ.ล.ต. ได้กำำ�หนดไวั้

คือ ไม่ตำ��กำวั่�รั้อย่ละ 7 ของหน่�สำ้นที่ั�วัไปีและที่รัพัีย่์สำ้นที่่�ต้องวั�งเปี็นปีรัะกำนั

แหล่งที่่�ม�ของเง้นทีุ่น

 แหล่งเงน้ที่นุของ บล. ธันช�ต ม�จ�กำส่ำวันของเจ้�ของเป็ีนหลกัำ โดย่ ณ วันัที่่� 3 ธันัวั�คม 2562 มก่ำ�รัเปีล่�ย่นแปีลงผ้่ถึอืหุน้

จ�กำธัน�ค�รัธันช�ต ผ่้ถึือหุ้นใหญ่่ในสำัดสำ่วันรั้อย่ละ 99.99 ของหุ้นที่ั�งหมด เปี็นบรั้ษััที่ฯ และ Scotia Netherlands Holdings B.V. เปี็น

ผ่้ถึือหุ้นในสำัดสำ่วันรั้อย่ละ 50.96 และ 49.00 ต�มลำ�ดับ

ปีัจจัย่หลักำที่่�อ�จม่ผลกำรัะที่บต่อกำ�รัดำ�เน้นธัุรักำ้จหรัือฐ�นะที่�งกำ�รัเง้นของ บล. ธันช�ต ในอน�คต

 ภั�วัะเศรัษัฐก้ำจและกำ�รัเมือง สำถึ�นกำ�รัณ์ต่�ง ๆ ที่ั�งในและนอกำปีรัะเที่ศ อ�จสำ่งผลกำรัะที่บต่อฐ�นะที่�งกำ�รัเง้นและ

ผลปีรัะกำอบกำ�รัของ บล. ธันช�ต ไม่วั่�จะเป็ีนแนวัโน้มกำ�รัเปีล่�ย่นแปีลงของอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ ควั�มผันผวันของรั�ค�นำ��มัน

ควั�มไม่แน่นอนที่�งกำ�รัเมือง กำ�รัแพีรั่รัะบ�ดของโรัคโคว้ัด 19 และนโย่บ�ย่ที่�งกำ�รัเง้นของ ธัปีที่. รัวัมถึึงสำภั�วัะเศรัษัฐก้ำจของ

ปีรัะเที่ศไที่ย่และสำถึ�นกำ�รัณ์เศรัษัฐก้ำจโลกำ ซิ่ึ�งปีัจจัย่เหล่�น่�จะสำ่งผลกำรัะที่บต่อควั�มเชื่อมั�นของนักำลงทุี่นที่ั�งในและนอกำปีรัะเที่ศ  

นอกำจ�กำน่� อตัรั�ค่�ธัรัรัมเนย่่มกำ�รัซืิ่�อข�ย่หลกัำที่รััพีย์่มแ่นวัโน้มลดลงอย่่�งต่อเนื่อง อย่่�งไรัก็ำต�ม บล. ธันช�ต ตรัะหนักำถึึงผลกำรัะที่บ 

ดังที่่�กำล่�วัม� โดย่ม่กำ�รันำ�เที่คโนโลย่่ม�ปีรัะยุ่กำต์ใช้ในธัุรักำ้จพีัฒน�ผล้ตภััณฑ์์ใหม่ ๆ เช่น แอปีพีล้เคชันสำำ�หรัับเพี้�มช่องที่�งกำ�รัเข�้ถึึง

ล่กำค้�เพีื่อแจ้งข่�วัสำ�รัต่�ง ๆ รัวัมที่ั�งข่�วัสำ�รัที่�งกำ�รัตล�ด โปีรัโมชั�นต่�ง ๆ แอปีพีล้เคชันสำำ�หรัับกำ�รัซิ่ื�อข�ย่หลักำที่รััพีย่์ เพีื่อรัองรัับ

พีฤต้กำรัรัมผ่้บรั้โภัคที่่�เปีล่�ย่นแปีลง เช่น ThinkApp หรัือ Line เปี็นต้น นอกำจ�กำน่� บล. ธันช�ต ได้พีัฒน�รัะบบง�น บรั้กำ�รัและ

ผล้ตภััณฑ์์ใหม่ ๆ เพีื่อเพ้ี�มรั�ย่ได้และกำรัะจ�ย่โครังสำรั้�งรั�ย่ได้ให้ม�กำขึ�น เพี้�มและพีัฒน�คุณภั�พีของบุคล�กำรั ข�่วัสำ�รัและบรัก้ำ�รั

ต�่ง ๆ  ดำ�เนน้ม�ตรักำ�รัในกำ�รัควับคมุค�่ใชจ้�่ย่และวั�งแผนในกำ�รัใชท้ี่รััพีย่�กำรัต�่ง ๆ  ใหเ้ก้ำดปีรัะโย่ชนส์ำง่สุำด เพีื่อใหส้ำ�ม�รัถึแขง่ขนักำบั 

บรั้ษััที่หลักำที่รััพีย่์รั�ย่อื่น ๆ ได้ในอน�คต



038

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์์ ประกันิชีวิต จำากัดำ (มหาชนิ)

 ณ วัันที่่� 31 ธัันวั�คม 2563 เอ็มบ่เค ไลฟ์ ม่สำ้นที่รััพีย่์รัวัมจำ�นวัน 7,064 ล้�นบ�ที่ ลดลงจ�กำสำ้�นปีี 2562 จำ�นวัน 1,265

ล้�นบ�ที่ หรัือรั้อย่ละ 15.19

 เอ็มบ่เค ไลฟ์ ม่ผลข�ดทีุ่นสำุที่ธั้สำำ�หรัับปีี 2563 จำ�นวัน 383 ล้�นบ�ที่ ในขณะที่่�ปีี 2562 ม่ผลข�ดทีุ่นสำุที่ธั้จำ�นวัน  

231 ล้�นบ�ที่ โดย่ปีัจจัย่สำำ�คัญ่ที่่�ม่ผลต่อกำ�รัดำ�เน้นง�น ได้แกำ่ เบ่�ย่ปีรัะกำนัภััย่ที่่�ถึือเปี็นรั�ย่ได้สำุที่ธั้ลดลง 584 ล้�นบ�ที่ และรั�ย่ไดจ้�กำ

กำ�รัลงทีุ่นรัวัมลดลง 410 ล้�นบ�ที่ ซิ่ึ�งเปี็นผลจ�กำกำำ�ไรัจ�กำกำ�รัปีรับัม่ลค่�ยุ่ต้ธัรัรัมลดลงจ�กำสำ้�นปีี 2562 ปีรัะกำอบกำบัค่�ใช้จ่�ย่ในกำ�รั 

รัับปีรัะกำันภััย่ลดลง 895 ล้�นบ�ที่ สำ่วันใหญ่่เกำ้ดจ�กำผลปีรัะโย่ชน์จ่�ย่ต�มกำรัมธัรัรัม์ปีรัะกำันภััย่และส้ำนไหมที่ดแที่นสำุที่ธั้ลดลง 

638 ล้�นบ�ที่ ในขณะที่่�สำำ�รัองปีรัะกำนัภััย่สำำ�หรัับสำัญ่ญ่�ปีรัะกำันภััย่รัะย่ะย่�วัลดลง 81 ล้�นบ�ที่ ซิ่ึ�งเปี็นผลกำรัะที่บของอัตรั�ดอกำเบ่�ย่ 

ของพัีนธับัตรัรััฐบ�ลไที่ย่ที่่�ไม่มด่อกำเบ่�ย่ (Zero Coupon Yield) ที่่�ใช้คำ�นวัณเงน้สำำ�รัองปีรัะกำนัช่วัต้แบบ GPV ที่่�ปีรัับลดลงจ�กำส้ำ�นปี ี2562  

และผลข�ดทีุ่นด้�นเครัด้ตที่่�ค�ดวั่�จะเกำ้ดขึ�นม่จำ�นวัน 73 ล้�นบ�ที่
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ลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิจ

ภาพรวมในการประกอบธุุรกิจ 

	 เมื่่อวัันที่่�	3	ธัันวัาคมื่	2562	บริิษััที่ฯ	ได้้ด้ำาเนินการิ	1)	ซื้้�อหุ้้้นบริิษััที่ในกลุ่้�มื่บางบริิษััที่ตามื่แผนปริับโคริงสริ้างธั้ริกิจจากธันาคาริ

ธันชาต	2)	ขายหุ้้้นสามื่ัญของธันาคาริธันชาตที่่�บริิษััที่ฯ	ถื้ออย่�ที่ั�งหุ้มื่ด้ใหุ้้แก�ธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	แลุ่ะ	3)	ซื้้�อหุ้้้นสามื่ัญเพิ่ิ�มื่ที่้นของธันาคาริ

ที่หุ้าริไที่ยตามื่แผนการิริวัมื่กิจการิริะหุ้วั�างธันาคาริธันชาตแลุ่ะธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	ที่ำาใหุ้้บริิษััที่ฯ	ไมื่�ได้้มื่่สถืานะเป็นบริิษััที่แมื่�ของธันาคาริ

ธันชาตแลุ่ะกลุ่้�มื่ธั้ริกิจการิเงินธันชาตอ่กต�อไป

	 ด้ังนั�น	ตั�งแต�วัันที่่�	3	ธัันวัาคมื่	2562	เป็นต้นมื่า	บริิษััที่ฯ	เป็นหุ้น่�งในผ่้ถื้อหุ้้้นริายใหุ้ญ�ของธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	โด้ย	ณ	วัันที่่�	31	

ธันัวัาคมื่	2563	บริิษััที่ฯ	ถือ้หุ้้น้ในสดั้ส�วันริอ้ยลุ่ะ	20.11	ซื้่�งมื่ผ่่ถ้ือ้หุ้้น้ริายใหุ้ญ�อก่	2	ริาย	คอ้	ING	แลุ่ะกริะที่ริวังการิคลุ่งั	ที่่�ถ้ือหุ้้น้ธันาคาริ

ที่หุ้าริไที่ยริ้อยลุ่ะ	23.03	แลุ่ะ	21.73	ตามื่ลุ่ำาด้ับ	โด้ยผ่้ถื้อหุ้้้นใหุ้ญ�ที่ั�ง	3	ริาย	ได้้ส�งตัวัแที่นริ�วัมื่เป็นกริริมื่การิในธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	เพิ่่อ

ริ�วัมื่กนักำากบัด้แ่ลุ่การิด้ำาเนนิธัร้ิกจิของธันาคาริที่หุ้าริไที่ยต�อไป	ซื้่�งบริิษััที่ฯ	จะมื่ร่ิายได้หุ้้ลุ่กัมื่าจากเงนิลุ่งที่น้ในธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	นอกจาก

น่�	บริิษััที่ฯ	ยังคงเป็นบริิษััที่จด้ที่ะเบ่ยนใน	ตลุ่ที่.	อย่�ในกลุ่้�มื่ธั้ริกิจการิเงิน	(Financials)	แลุ่ะหุ้มื่วัด้ธั้ริกิจธันาคาริ	(Banking)	ตามื่เด้ิมื่	

โด้ยเป็นบริิษััที่ที่่�ปริะกอบธั้ริกิจโด้ยการิถื้อหุ้้้นในบริิษััที่อ่น	 (Holding	 Company)	 ซื้่�งมื่่ขนาด้ของบริิษััที่ที่่�ปริะกอบธั้ริกิจหุ้ลุ่ักแลุ่ะขนาด้

ของบริิษััที่ย�อยอ่น	 เป็นไปตามื่หุ้ลุ่ักเกณฑ์์ที่่�เก่�ยวัข้องของปริะกาศคณะกริริมื่การิกำากับตลุ่าด้ที่้น	 ริวัมื่ที่ั�งข้อบังคับของ	 ตลุ่ที่.	 ในเริ่องที่่�

เก่�ยวัข้อง

 ที่ั�งน่�	บริิษััที่ฯ	ได้้กำาหุ้นด้ใหุ้้บริิษััทบริิหาริสิินทริัพย์์ แม๊๊กซ์์ จำำากัด	เป็นบริิษััที่ย�อยที่่�ปริะกอบธั้ริกิจหุ้ลุ่ักตามื่นิยามื่ที่่�กำาหุ้นด้ใน 

ข้อบังคับของ	ตลุ่ที่.	ที่่�เก่�ยวัข้อง	โด้ยบริิษััที่ในกลุ่้�มื่ธันชาตปริะกอบธั้ริกิจ	ด้ังน่�
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 กลุ่้�มื่ธั้ริกิจหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

 บริิษััทหลัักทริัพย์์ ธนชาต จำำากัด (ม๊หาชน)	ปริะกอบธั้ริกิจหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	แบบ	ก	(Full	License)	แลุ่ะธั้ริกิจที่่�เก่�ยวัข้องอ่น	ๆ	

ได้้แก�	 การิเป็นนายหุ้น้าซื้้�อขายหุ้ลุ่ักที่รัิพิ่ย์	 การิจัด้จำาหุ้น่ายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	 การิเป็นที่่�ปริ่กษัาที่างการิลุ่งที่้น	 กิจการิย้มื่แลุ่ะใหุ้้ย้มื่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	

การิเป็นที่่�ปร่ิกษัาที่างการิเงิน	 การิเป็นตัวัแที่นสนับสน้นการิขายหุ้ร้ิอรัิบซ้ื้�อค้นหุ้น่วัยลุ่งที่้น	 การิเป็นนายที่ะเบ่ยนหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	 การิเป็น 

ผ่้ออกแลุ่ะเสนอขายใบสำาคัญแสด้งสิที่ธัิอน้พิ่ันธั์	 การิใหุ้้บริิการิออกแบบการิลุ่งที่้น	 การิใหุ้้บริิการิพิ่ัฒนาแผนจัด้สริริการิลุ่งที่้น	 แลุ่ะได้้

ปริะกอบธั้ริกิจสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้า	แบบ	ส-1	(Full	Service)	โด้ยปริะกอบธั้ริกิจสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้าแลุ่ะธั้ริกิจที่่�เก่�ยวัข้องอ่น	ๆ	

ได้้แก�	การิเป็นตัวัแที่นซื้้�อขายสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้า	การิซื้้�อขายสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้าเพิ่่อตนเองการิเป็นผ่้ค้าสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้า	

แลุ่ะการิออกแลุ่ะเสนอขายหุ้้้นก่้ที่่�มื่่อน้พิ่ันธั์แฝง

 กลุ่้�มื่ธั้ริกิจปริะกัน

 1. บริิษััท ธนชาตปริะกันภััย์ จำำากัด (ม๊หาชน)	ปริะกอบธั้ริกิจใหุ้้บริิการิปริะกันภััย	โด้ยคริอบคลุ่้มื่ถื่งการิริับปริะกันวัินาศภััย	

ได้้แก�	การิปริะกันภััยริถืยนต์	การิปริะกันอัคค่ภััย	การิปริะกันภััยเบ็ด้เตลุ่็ด้	แลุ่ะธั้ริกิจการิลุ่งที่้น

 2. บริิษััท เอ็็ม๊ บี เค ไลัฟ์์ ปริะกันชีวิิต จำำากัด (ม๊หาชน)	ปริะกอบธั้ริกิจปริะกันช่วัิต	โด้ยใหุ้้บริิการิริับปริะกันช่วัิตริายบ้คคลุ่	

ริบัปริะกนัช่วิัตกลุ้่�มื่	ซ่ื้�งเปน็หุ้ลัุ่กปริะกนัด้า้นการิออมื่เงนิ	ตลุ่อด้จนควัามื่ค้้มื่คริองช่วิัตแลุ่ะส้ขภัาพิ่	สำาหุ้รัิบบค้คลุ่	ลุ่ก่คา้สถืาบนัแลุ่ะองคก์ริ

ที่ั�วัไป

 3. บริิษััท ที เอ็็ม๊ โบริคเกอ็ร์ิ จำำากัด	 ปริะกอบธ้ัริกิจในการิเป็นนายหุ้น้าปริะกันวิันาศภััยแลุ่ะนายหุ้น้าปริะกันช่วิัต	 โด้ย

แนะนำาหุ้ร้ิอนำาเสนอผลุ่ติภัณัฑ์ป์ริะกนัวิันาศภัยัแลุ่ะปริะกนัช่วิัต	ริวัมื่ถ่ืงเปน็ผ่แ้นะนำาผลุ่ติภัณัฑ์ท์ี่างการิเงนิ	เช�น	สินเชอ่	ใหุ้ก้บัลุ่ก่คา้ของ 
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กลุ่้�มื่บมื่จ.	 เอ็มื่บ่เค	 กลุ่้�มื่ลุ่่กค้าของบริิษััที่ในกลุ่้�มื่ธันชาต	 กลุ้่�มื่พิ่ันธัมื่ิตริที่างธั้ริกิจของบริิษััที่ผ่้ถื้อหุ้้้น	 แลุ่ะการิจัด้ฝึกอบริมื่ใหุ้้ควัามื่ร้่ิแก�

บ้คลุ่ากริของบริิษััที่ในกลุ่้�มื่ธันชาต	 บริิษััที่ในกลุ่้�มื่บมื่จ.	 เอ็มื่บ่เค	 ค่�ค้า	 พิ่นักงานของบริิษััที่ค่�ค้า	 แลุ่ะบ้คคลุ่ที่ั�วัไปที่่�สนใจเป็นนายหุ้น้า 

ปริะกันภััยหุ้ริ้อตัวัแที่นปริะกันภััย

 4. บริิษััท เอ็็ม๊ ที เซ์อ็ริ์วิิสิ 2016 จำำากัด	ปริะกอบธั้ริกิจใหุ้้บริิการิงานด้้าน	Back	Office	แลุ่ะ	Business	Support	แก�

เอ็มื่บ่เค	ไลุ่ฟ์์	แลุ่ะที่่เอ็มื่	โบริคเกอริ์

 กลุ่้�มื่ธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์

 1. บริิษััทบริิหาริสิินทริัพย์์ เอ็็น เอ็ฟ์ เอ็สิ จำำากัด	 ปริะกอบธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่รัิพิ่ย์	 โด้ยการิรัิบซ้ื้�อหุ้ร้ิอรัิบโอนสินที่รัิพิ่ย์ 

ด้้อยค้ณภัาพิ่ของสถืาบันการิเงินในกลุ่้�มื่ธันชาตแลุ่ะสถืาบันการิเงินอ่นมื่าบริิหุ้าริ

 2. บริิษััทบริิหาริสิินทรัิพย์์ แม๊๊กซ์์ จำำากัด	ปริะกอบธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์	 โด้ยการิริับซื้้�อหุ้ริ้อริับโอนสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่

ของสถืาบันการิเงินอ่นมื่าบริิหุ้าริ

 3. บริิษััทบริิหาริสิินทริัพย์์ ที เอ็สิ จำำากัด	 ปริะกอบธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์	 โด้ยริับโอนสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่จากธันาคาริ 

นคริหุ้ลุ่วังไที่ยแลุ่ะธันาคาริธันชาต	ที่ั�งสินเช่อที่่�ไมื่�ก�อใหุ้้เกิด้ริายได้้แลุ่ะที่ริัพิ่ย์สินริอการิขายมื่าบริิหุ้าริ

 กลุ่้�มื่ธั้ริกิจลุ่งที่้น	แบ�งเป็นการิลุ่งที่้นในธั้ริกิจลุ่่สซื้ิ�งแลุ่ะธั้ริกิจอ่น	ด้ังน่�

 ธั้ริกิจลุ่่สซื้ิ�ง

 1. บริิษััท ริาชธานีลัิสิซ์ิ�ง จำำากัด (ม๊หาชน)	 ปริะกอบธั้ริกิจการิใหุ้้บริิการิสินเช่อเพิ่่อเช�าซ้ื้�อ	 แลุ่ะสินเช่อสัญญาเช�า 

การิเงิน	 โด้ยมื่้�งเน้นในตลุ่าด้ริถืยนต์ที่ั�งใหุ้มื่�แลุ่ะเก�า	 ปริะเภัที่ริถืยนต์นั�งส�วันบ้คคลุ่	 แลุ่ะริถืยนต์เพิ่่อการิพิ่าณิชย์	 ได้้แก�	 ริถืกริะบะ	 

ริถืแที่็กซื้่�	ริถืหุ้ัวัลุ่าก	แลุ่ะริถืบริริที่้ก	เป็นต้น	นอกจากน่�	ยังปริะกอบธั้ริกิจที่่�เก่�ยวัเน่องกับธั้ริกิจใหุ้้เช�าซื้้�อแลุ่ะใหุ้้เช�าที่างการิเงิน	ซื้่�งเป็น

ธั้ริกิจหุ้ลุ่ักของริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�ง	โด้ยบริิษััที่ฯ	ถื้อหุ้้้นริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งผ�านเอสพิ่่วั่	1

 2. บริิษััท อ็าริ์ทีเอ็็น อ็ินชัวิริ์ริันสิ์ โบริกเกอ็ริ์ จำำากัด	 ปริะกอบธ้ัริกิจนายหุ้น้าปริะกันวัินาศภััยแลุ่ะนายหุ้น้าปริะกันช่วัิต 

ริวัมื่ทัี่�งปริะกอบธั้ริกิจอ่นที่่�เก่�ยวัเน่องกับธั้ริกิจปริะกันวิันาศภััยแลุ่ะปริะกันช่วิัตตามื่ที่่�กฎหุ้มื่ายกำาหุ้นด้	 โด้ยปัจจ้บันจะใหุ้้บริิการิแก�ลุ่่กค้า

ของริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งเป็นหุ้ลุ่ัก

 ธั้ริกิจลุ่งที่้น

 1. บริิษััท ธนชาต เอ็สิพีวิี 1 จำำากัด	ปริะกอบธั้ริกิจการิลุ่งที่้น	โด้ยจัด้ตั�งข่�นเพิ่่อเข้าซื้้�อหุ้้้นริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งจากธันาคาริธันชาต	

ตามื่แผนการิปริับโคริงสริ้างธั้ริกิจ

 2. บริิษััท ธนชาต เอ็สิพีวีิ 2 จำำากัด	ปริะกอบธั้ริกิจการิลุ่งที่้น	โด้ยจัด้ตั�งข่�นเพิ่่อเข้าซื้้�อหุ้้้น	1)	บมื่จ.	ซื้่คอน	ด้่เวัลุ่ลุ่อปเมื่นที่์ 

2)	 บจ.	 อายิโนะโมื่ะโต๊ะ	 3)	 ธันชาตกร๊้ิปลุ่่สซิื้�ง	 4)	 ธันชาตเที่รินนิ�ง	 5)	 รัิกษัาควัามื่ปลุ่อด้ภััย	 สคิบ	 เซื้อร์ิวิัส	 แลุ่ะ	 6)	 ธันชาต 

แมื่เนจเมื่้นที่์	จากธันาคาริธันชาต	ตามื่แผนการิปริับโคริงสริ้างธั้ริกิจ

	 ธั้ริกิจอ่น	ได้้แก�	1) บริิษััท ธนชาตกริ๊๊ป ลัีสิซ์ิ�ง จำำากัด 2) บริิษััท ธนชาต เทรินนิ�ง แอ็นด์ ดีเวิลัลัอ็ปเม๊นท์ จำำากัด 3) บริิษััท 

ริักษัาควิาม๊ปลัอ็ดภััย์ สิคิบ เซ์อ็ริ์วิิสิ จำำากัด แลัะ 4) บริิษััท ธนชาต แม๊เนจำเม๊้นท์ แอ็นด์ เซ์อ็ริ์วิิสิ จำำากัด	ซื้่�งเป็นบริิษััที่ที่่�ริับโอน

มื่าจากธันาคาริธันชาต	เป็นกลุ่้�มื่บริิษััที่ที่่�จะไมื่�มื่่การิปริะกอบกิจการิใหุ้มื่�	โด้ยจะด้ำาเนินการิเลุ่ิกบริิษััที่แลุ่ะชำาริะบัญช่ในที่่�ส้ด้	โด้ยบริิษััที่ฯ	 

ถื้อหุ้้้นบริิษััที่ด้ังกลุ่�าวัผ�านเอสพิ่่วั่	2



043รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ

ข้อมื่่ลุ่	ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมื่	2563

หุ้มื่ายเหุ้ต้	 1)	 บริิษััที่ฯ	มื่่สิที่ธัิออกเส่ยงตามื่สัด้ส�วันการิถื้อหุ้้�นที่่�ถื้ออย่�

	 2)	 บริิษััที่	ธันชาตกริ้๊ป	ลุ่่สซื้ิ�ง	จำากัด้	แลุ่ะบริิษััที่	ธันชาต	เที่รินนิ�ง	แอนด้์	ด้่เวัลุ่ลุ่อปเมื่นที่์	จำากัด้	อย่�ริะหุ้วั�างการิชำาริะบัญช่

	 3)	 ธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)	บริิษััที่	เอ็มื่	บ่	เค	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)	แลุ่ะ	Scotia	Netherlands	Holding	B.V.	ไมื่�เป็นบริิษััที่ใน 

	 	 กลุ่้�มื่ธันชาต

ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน

ธุรกิจสนับสนุนประกัน

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจลงทุน

ธุรกิจลีสซิ่ง

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริิษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)

50.96% 50.96% 83.44%

20.11%

100.00%

99.99%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.98%

55.73%

3.13%

51.00%

51.00%

51.00%

49.00% 49.00%

22.42%
49.00%

16.56%

บริิษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริิษัท เอ็ม บี เค ไลฟ 
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริิษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด บริิษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด

บริิษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด

บริิษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจอื�น

บริิษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด

บริิษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด

บริิษัท รักษาความปลอดภัย 
สคิบ เซอรวิส จำกัด

บริิษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด
เซอรวิส จำกัด

บริิษัท อารทีเอ็น อินชัวรรันส 
โบรกเกอร จำกัด

บริิษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด

บริิษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด

บริิษัท ที เอ็ม โบรคเกอร จำกัด

บริิษัท เอ็ม ที เซอรวิิส 2016 จำกัด

Scotia Netherlands Holding B.V.

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
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เหตุุการณ์์สำาคัญในปีี 2563

 • เมื่อ่วัันที่่�	21	มื่กริาคมื่	2563	คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	ได้ม้ื่ม่ื่ตอินมั้ื่ตโิคริงการิซ้ื้�อหุ้้น้คน้เพ่ิ่อการิบริิหุ้าริที่างการิเงิน	ในวังเงนิ

ไมื่�เกิน	6,000	ลุ่้านบาที่	โด้ยมื่่จำานวันหุ้้้นที่่�ซื้้�อค้นจำานวันไมื่�เกิน	97,045,970	หุ้้้น	โด้ยเมื่่อวัันที่่�	27	เมื่ษัายน	2563	บริิษััที่ฯ	ได้้แจ้งปิด้

โคริงการิซื้้�อหุ้้้นค้นด้ังกลุ่�าวั	มื่่หุ้้้นที่่�ซื้้�อค้นมื่่ลุ่ค�าริวัมื่ที่ั�งสิ�น	4,863	ลุ่้านบาที่	แลุ่ะมื่่จำานวันหุ้้้นที่่�ซื้้�อค้นที่ั�งสิ�น	97,045,970	หุ้้้น	

 • เมื่่อวัันที่่�	 31	 มื่กริาคมื่	 2563	 บริิษััที่ฯ	 ได้้ลุ่งนามื่ข้อตกลุ่งการิซ้ื้�อขายหุ้้้นของ	 บจ.	 อายิโนะโมื่ะโต๊ะ	 โด้ยเป็นการิ

ขายหุ้้้น	 บจ.	 อายิโนะโมื่ะโต๊ะ	 ที่่�บริิษััที่ฯ	 ถื้อผ�านเอสพ่ิ่ว่ั	 2	 ในจำานวันที่่�ถื้ออย่�ที่ั�งหุ้มื่ด้	 คิด้เป็นสัด้ส�วันริ้อยลุ่ะ	 6	 ของจำานวันหุ้้้น 

บจ.	 อายิโนะโมื่ะโต๊ะ	 ใหุ้้กับ	 AJINOMOTO	 Co.,	 INC	 ที่่�ปริะเที่ศญ่�ป้�น	 โด้ยมื่่มื่่ลุ่ค�าการิซ้ื้�อขายริวัมื่ที่ั�งสิ�นเป็นเงินปริะมื่าณ	 7,167	 

ลุ่้านบาที่	แลุ่ะที่ำาการิชำาริะริาคาแลุ่ะส�งมื่อบหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์แลุ่้วัในเด้้อนก้มื่ภัาพิ่ันธั์	2563

 • เมื่่อวัันท่ี่�	 30	 มื่่นาคมื่	 2563	 ที่่�ปริะช้มื่คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	 ได้้มื่่มื่ติอน้มัื่ติการิจ�ายเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่จากกำาไริ

ของบริิษััที่ฯ	 สำาหุ้รัิบปี	 สิ�นส้ด้วัันที่่�	 31	 ธัันวัาคมื่	 2562	 ในอัตริาหุ้้้นลุ่ะ	 1.80	 บาที่	 ใหุ้้แก�	 ผ่้ถ้ือหุ้้้นของบริิษััที่ฯ	 โด้ยกำาหุ้นด้ริายช่อ 

ผ่้ถื้อหุ้้้นที่่�มื่่สิที่ธัิริับเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่ในวัันที่่�	14	เมื่ษัายน	2563	แลุ่ะมื่่การิจ�ายเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่ในวัันที่่�	28	เมื่ษัายน	2563 

การิจ�ายเงินปันผลุ่ในคริั�งน่�	 เมื่่อริวัมื่กับการิจ�ายเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่งวัด้	 6	 เด้้อนแริกของปี	 2562	 ในอัตริาหุ้้้นลุ่ะ	 1.20	 บาที่	 ที่่�ได้้

จ�ายใหุ้้ผ่้ถื้อหุ้้้นเมื่่อวัันที่่�	 18	ต้ลุ่าคมื่	2562	แลุ่ะริวัมื่กับเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่พิ่ิเศษัในอัตริาหุ้้้นลุ่ะ	4.00	บาที่	ที่่�ได้้จ�ายใหุ้้ผ่้ถื้อหุ้้้นเมื่่อ 

วัันที่่�	16	มื่กริาคมื่	2563	ริวัมื่เป็นจำานวันเงินปันผลุ่ที่่�จ�ายของปี	2562	ที่ั�งสิ�นหุ้้้นลุ่ะ	7.00	บาที่	คิด้เป็นจำานวันเงินริวัมื่	7,845	ลุ่้านบาที่

 • เมื่่อวัันที่่�	29	กริกฎาคมื่	2563	คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	ได้้มื่่มื่ติอน้มื่ัติการิจ�ายเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่	ในอัตริาหุ้้้นลุ่ะ	1.20	

บาที่	ใหุ้้แก�ผ่้ถื้อหุ้้้นของบริิษััที่ฯ	โด้ยกำาหุ้นด้ริายช่อผ่้ถื้อหุ้้้นที่่�มื่่สิที่ธัิริับเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่ในวัันที่่�	13	สิงหุ้าคมื่	2563	แลุ่ะมื่่กำาหุ้นด้

จ�ายเงินปันผลุ่ริะหุ้วั�างกาลุ่ในวัันที่่�	27	สิงหุ้าคมื่	2563

รางวััลในปีี 2563

 • บริิษััที่ฯ	แลุ่ะ	บลุ่.	ธันชาต	ได้้ริับริางวััลุ่	“SET	Awards	2020”	เป็นริางวััลุ่ด้่เด้�นปริะเภัที่ธั้ริกริริมื่ที่างการิเงินในตลุ่าด้ที่้น	

(Deal	of	the	Year	Awards)	ด้้านการิควับริวัมื่กิจการิ	จากการิริวัมื่กิจการิริะหุ้วั�างธันาคาริที่หุ้าริไที่ยแลุ่ะธันาคาริธันชาต	เป็นริางวััลุ่

ที่่�มื่อบใหุ้้แก�องค์กริแลุ่ะบริิษััที่ที่่�ปร่ิกษัาที่างการิเงินที่่�เก่�ยวัข้องกับธั้ริกริริมื่ที่างการิเงิน	 โด้ยพิิ่จาริณาข้อมื่่ลุ่เก่�ยวักับธั้ริกริริมื่ที่างการิเงิน 

(Deal)	 ที่่�โด้ด้เด้�น	 สร้ิางควัามื่เปลุ่่�ยนแปลุ่งหุ้ร้ิอนวััตกริริมื่ครัิ�งสำาคัญใหุ้้กับตลุ่าด้ที่้น	 ซื้่�ง	 บลุ่.	 ธันชาต	 เคยได้้ริับริางวััลุ่ธั้ริกริริมื่ 

ที่างการิเงินในตลุ่าด้ที่น้ด้เ่ด้�น	จาก	SET	Awards	2017	ในการิเสนอขายหุ้้้นสามื่ญัเพิ่ิ�มื่ที่น้ต�อปริะชาชนที่ั�วัไปเปน็ครัิ�งแริกของบริิษััที่	บ้านป่	 

เพิ่าเวัอริ์	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)

 • บลุ่.	ธันชาต	ได้้ริับริางวััลุ่	อันด้ับ	2	“Best	Local	Brokerage”	จากการิสำาริวัจ	Asiamoney	Brokers	Poll	2020	จัด้โด้ย	

นิตยสาริเอเช่ยมื่ันน่�	 (Asiamoney)	 นิตยสาริการิเงินชั�นนำาในภั่มื่ิภัาคเอเช่ย-แปซื้ิฟ์ิค	 จากผลุ่การิสำาริวัจควัามื่คิด้เหุ้็นของนักวัิเคริาะหุ้์

การิเงิน	แลุ่ะนักลุ่งที่้นสถืาบันที่ั�วัโลุ่ก

 • ธันชาตปริะกันภััย	 ได้้รัิบริางวััลุ่	 “ส้ด้ยอด้ผลิุ่ตภััณฑ์์แหุ้�งปี”	 หุ้ร้ิอ	 “Product	 of	 the	 Year	 Awards	 2020”	 สาขา

ผลิุ่ตภััณฑ์์ปริะกันภััยริถืยนต์ปริะเภัที่	 2	 จากผลุ่ิตภััณฑ์์	 “ปริะกันภััยริถืยนต์	 ธันชาต	 2+	 จัด้เต็มื่”	 โด้ยวัิที่ยาลุ่ัยการิจัด้การิ	

มื่หุ้าวิัที่ยาลัุ่ยมื่หิุ้ด้ลุ่	 แลุ่ะนิตยสาริบิสิเนสพิ่ลัุ่ส	 จากการิสำาริวัจแลุ่ะวัิจัยตลุ่าด้ตามื่หุ้ลัุ่กวัิชาการิของผ่้เช่�ยวัชาญ	 แลุ่ะการิสำาริวัจ 

ควัามื่คิด้เหุ้็นของผ่้บริิโภัคกวั�า	 10,000	 คน	 วั�าเป็นผลิุ่ตภััณฑ์์ที่่�สอด้คลุ้่องแลุ่ะตอบโจที่ย์ควัามื่ต้องการิของผ่้บริิโภัคได้้มื่ากที่่�ส้ด้ 

เพิ่่อเป็นแบบอย�างควัามื่สำาเริ็จในการิพิ่ัฒนาสินค้าหุ้ริ้อบริิการิที่่�มื่่นวััตกริริมื่จนสามื่าริถืตอบโจที่ย์ควัามื่ต้องการิของผ่้บริิโภัค

 • ธันชาตปริะกนัภัยั	ได้ร้ิบัริางวััลุ่	“Best	Claims	Management	Insurance	Company”	ต�อเนอ่งเปน็ปีที่่�	2	จดั้โด้ยนิตยสาริ	

International	 Finance	Magazine	 (IFM)	 จากปริะเที่ศอังกฤษั	 นิตยสาริที่่�นำาเสนอข้อมื่่ลุ่บที่วัิเคริาะหุ้์	 เก่�ยวักับการิพิ่ัฒนาธั้ริกิจแลุ่ะ

ตลุ่าด้ที่ั�วัโลุ่ก	 ในการิเชิด้ช่เก่ยริติใหุ้้แก�องค์กริที่่�มื่่พิ่ัฒนาการิที่างธั้ริกิจยอด้เย่�ยมื่	 ซ่ื้�งธันชาตปริะกันภััยได้้ริับริางวััลุ่น่�จากควัามื่มื่้�งมื่ั�นใน

การิสริ้างแต้มื่ต�อบริิการิที่่�ด้่ที่่�ส้ด้ใหุ้้กับลุ่่กค้า	ด้้วัยการิใส�ใจริายลุ่ะเอ่ยด้พิ่ริ้อมื่ด้่แลุ่จัด้การิในที่้กปัญหุ้าที่่�ลุ่่กค้ากังวัลุ่ในที่้ก	Touch	Point	

ของลุ่่กค้าที่่�เข้ามื่าใช้บริิการิ	(Customer’s	pain	points)	ซื้่�งถื้อเป็นหุ้ัวัใจสำาคัญ	เพิ่่อส�งมื่อบปริะสบการิณ์ที่่�ด้่ที่่�ส้ด้แลุ่ะพิ่่งพิ่อใจส่งส้ด้

 • บริิษััที่ฯ	 แลุ่ะริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�ง	 ได้้รัิบคัด้เลุ้่อกใหุ้้เป็นบริิษััที่ที่่�มื่่การิด้ำาเนินงานโด้ด้เด้�นด้้านสิ�งแวัด้ลุ้่อมื่	 สังคมื่	 แลุ่ะ 

ธัริริมื่าภัิบาลุ่	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance:	 ESG)	 จากสถืาบันไที่ยพิ่ัฒน์	 โด้ยได้้ริับการิคัด้เลุ้่อกใหุ้้เข้าอย่� 

ใน	Universe	ของกลุ่้�มื่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	ESG	100	ปริะจำาปี	2563



045รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 • บริิษััที่ฯ	 แลุ่ะริาชธัาน่ลุ่ิสซิื้�ง	 ได้้รัิบผลุ่การิปริะเมื่ินการิกำากับด้่แลุ่กิจการิ	 ปริะจำาปี	 2563	 อย่�ในเกณฑ์์	 “ด้่เลุ่ิศ” 

จากโคริงการิสำาริวัจการิกำากับด้่แลุ่กิจการิบริิษััที่จด้ที่ะเบ่ยนไที่ย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Company:	CGR)	

โด้ยสมื่าคมื่ส�งเสริิมื่สถืาบันกริริมื่การิบริิษััที่ไที่ย

นโยบายและกลยุทธ์์ในการดำาเนินธุ์รกิจของกลุ่มธ์นชาตุ

 บริิษััที่ฯ	ด้ำาเนินธั้ริกิจลุ่งที่้นแลุ่ะเป็นบริิษััที่แมื่�	(Holding	Company)	ของกลุ่้�มื่ธันชาต	ที่่�ด้ำาเนินธั้ริกิจที่างการิเงินที่่�หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย	

ปริะกอบด้้วัยธั้ริกิจหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	ธั้ริกิจปริะกันภััย/ปริะกันช่วัิต	ธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่	ธั้ริกิจเช�าซื้้�อ	แลุ่ะธั้ริกิจการิลุ่งที่้น	โด้ย

มื่่วิัสัยที่ัศน์ที่่�จะเป็น	 “บริิษััทแม่๊ขอ็งกลั๊่ม๊ธ๊ริกิจำการิเงิน ที�สิร้ิางผลัตอ็บแทนที�เหม๊าะสิม๊อ็ย่์างยั์�งย์ืนให้กับผ้้ม๊ีสิ่วินได้เสีิย์ท๊กฝ่่าย์”  

ในขณะที่่�บริิษััที่ย�อยยังคงยด่้ปรัิชญาการิด้ำาเนินกลุ่ยท้ี่ธ์ัด้ว้ัยการิยด่้ลุ่ก่ค้าเปน็ศน่ยก์ลุ่าง	(Customer	Centric)	อย�างต�อเน่อง	เพิ่อ่พิ่ฒันา 

ผลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะบริิการิที่่�ตอบโจที่ย์ควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้าแต�ลุ่ะกลุ้่�มื่	 แลุ่ะส�งมื่อบปริะสบการิณ์ที่่�ด้่ใหุ้้กับลุ่่กค้าในการิใช้ผลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะ 

บริิการิของบริิษััที่ย�อยภัายในกลุ้่�มื่	อก่ที่ั�งบริิษััที่ฯ	ยังมื่ก่าริลุ่งที่น้ในธัร้ิกิจธันาคาริพิ่าณิชย์	โด้ยถ้ือหุ้้น้ในธันาคาริที่หุ้าริไที่ยที่่�ริวัมื่กับธันาคาริ 

ธันชาต	 ในสัด้ส�วันที่่�มื่่ส�วันริ�วัมื่ในการิด้ำาเนินธั้ริกิจ	 แลุ่ะบริิษััที่ฯ	 ยังคงนโยบายการิที่ำาธั้ริกิจเช�าซ้ื้�อริถืยนต์ไว้ัอย�างคริอบคลุ่้มื่	 โด้ยผ�าน 

ธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	ซื้่�งเป็นผ่้นำาในธั้ริกิจเช�าซื้้�อริถืยนต์	เน้นธั้ริกิจเช�าซื้้�อริถืยนต์ใหุ้มื่�	ริถืยนต์ใช้แลุ่้วั	แลุ่ะริถืแลุ่กเงิน	ริวัมื่ถื่งมื่่การิถื้อหุ้้้น

ในริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�ง	ซื้่�งเน้นธั้ริกิจเช�าซื้้�อริถืบริริที่้ก

 สำาหุ้ริับปี	2563	ธั้ริกิจจำานวันมื่ากได้้ริับผลุ่กริะที่บจากการิแพิ่ริ�ริะบาด้ของโริคโควัิด้	19	ส�งผลุ่ใหุ้้บริิษััที่ฯ	ในฐานะที่่�เป็นบริิษััที่

ที่่�ปริะกอบธั้ริกิจลุ่งที่้นก็ได้้รัิบผลุ่กริะที่บอย�างหุ้ลุ่่กเลุ่่�ยงไมื่�ได้้	 โด้ยมื่่ส�วันแบ�งกำาไริจากเงินลุ่งที่้นในบริิษััที่ริ�วัมื่ลุ่ด้ลุ่ง	 เน่องจากกำาไริของ

บริิษััที่ริ�วัมื่ที่่�บริิษััที่ฯ	 ลุ่งที่้นปรัิบตัวัลุ่ด้ลุ่งตามื่ภัาวัะควัามื่ร้ินแริงของการิแพิ่ริ�ริะบาด้แลุ่ะมื่าตริการิควับค้มื่การิแพิ่ริ�ริะบาด้อย�างเข้มื่งวัด้

ของภัาคริัฐ	 ซื้่�งส�งผลุ่ใหุ้้ภัาวัะเศริษัฐกิจไที่ยหุ้ด้ตัวัลุ่งอย�างร้ินแริง	 แต�อย�างไริก็ตามื่	 บริิษััที่ลุ่่กที่่�สำาคัญของบริิษััที่ฯ	 ที่ั�ง	 บลุ่.	 ธันชาต	 

ธันชาตปริะกันภััย	ริวัมื่ถื่งริาชธัาน่ลุ่ิสซิื้�ง	ยังมื่่ผลุ่การิด้ำาเนินงานอย่�ในเกณฑ์์ด้่	แลุ่ะจากการิที่ำาริายการิปริับโคริงสริ้างธั้ริกิจของบริิษััที่ฯ	 

เมื่่อปลุ่ายปี	 2562	 ปริะกอบกับการิขายเงินลุ่งที่้นใน	 บจ.	 อายิโนะโมื่ะโต๊ะ	 ออกไปเมื่่อต้นปี	 2563	 ริวัมื่ถ่ืงการิจ�ายปันผลุ่พิ่ิเศษั 

ริะหุ้วั�างกาลุ่ใหุ้ผ้่ถ้ือ้หุ้้น้ในอัตริาหุ้้้นลุ่ะ	4	บาที่	การิซ้ื้�อหุ้้้นคน้ในจำานวันเงนิ	4,850	ลุ่า้นบาที่	การิจ�ายคน้หุ้้น้ก้่แลุ่ะการิลุ่งที่น้อน่อก่เลุ่ก็นอ้ย	บริิษััที่ฯ	 

ยังคงมื่่เงินสด้คงเหุ้ลุ่้อกวั�า	10,000	ลุ่้านบาที่	ซื้่�งเงินสด้คงเหุ้ลุ่้อด้ังกลุ่�าวั	บริิษััที่ฯ	ยังไมื่�ได้้นำาไปลุ่งที่้นเพิ่่อใหุ้้ได้้ผลุ่ตอบแที่นที่่�เหุ้มื่าะสมื่	 

เน่องจากสถืานการิณ์ในปีที่่�ผ�านมื่ายังมื่่ควัามื่เส่�ยงด้้านการิลุ่งที่้นค�อนข้างส่ง	 คณะกริริมื่การิแลุ่ะฝ�ายจัด้การิจ่งมื่่นโยบายที่่�จะใหุ้้ 

ควัามื่สำาคัญกับการิด้่แลุ่บริิษััที่ย�อยต�าง	ๆ	ใหุ้้เข้มื่แข็ง	เพิ่่อเตริ่ยมื่ควัามื่พิ่ริ้อมื่ริับมื่้อกับควัามื่เส่�ยงที่่�อาจเกิด้ข่�น

 จากสถืานการิณ์การิแพิ่ริ�ริะบาด้ริะลุ่อกใหุ้มื่�ของโริคโควัิด้	19	ในช�วังปลุ่ายปี	2563	ต�อเน่องมื่าจนถื่งต้นปี	2564	ซื้่�งคาด้วั�าจะ 

ส�งผลุ่ใหุ้ภ้ัาวัะเศริษัฐกจิไที่ยยังคงอ�อนแอต�อเนอ่ง	แลุ่ะเพิ่ิ�มื่ควัามื่เส่�ยงในการิลุ่งที่น้ในช�วังด้งักลุ่�าวั	บริิษััที่ฯ	จง่ยังคงมื่ค่วัามื่จำาเปน็ที่่�ต้อง 

สำาริองเงนิสด้ไวั	้เพิ่อ่เสริมิื่สริา้งควัามื่เขม้ื่แขง็ด้้านฐานะการิเงนิใหุ้ก้บับริษิัทัี่ย�อยต�าง	ๆ 	สำาหุ้ริบัแนวัที่างการิด้ำาเนนิธัร้ิกจิของบริษิัทัี่ฯ	นั�น	 

บริิษััที่ฯ	 จะยังคงถื้อหุ้้้นบริิษััที่ต�าง	 ๆ	 ด้ังที่่�เป็นอย่�ในขณะน่�	 แลุ่ะสนับสน้นการิด้ำาเนินธั้ริกิจของที่้กบริิษััที่ย�อยใหุ้้มื่่ฐานะการิเงินที่่�มื่ั�นคง	 

ริวัมื่ทัี่�งจะมื่ก่าริพิ่จิาริณาเพิ่ิ�มื่การิลุ่งที่น้ใหุ้มื่�	ๆ 	แลุ่ะการิปริะกอบธัร้ิกจิที่่�มื่ค่วัามื่เช่�ยวัชาญในเชงิร้ิกมื่ากยิ�งข่�น	ตลุ่อด้จนขยายเคร้ิอข�ายธัร้ิกจิ

ของบริิษััที่ในกลุ่้�มื่	เพิ่่อสริ้างผลุ่ตอบแที่นที่่�เหุ้มื่าะสมื่ใหุ้้กับที่�านผ่้ถื้อหุ้้้นในริะยะยาวั	โด้ยในต้นปี	2564	คณะกริริมื่การิได้้มื่่มื่ติใหุ้้ด้ำาเนิน

ธั้ริกิจการิใหุ้้สินเช่อที่่�มื่่หุ้ลุ่ักปริะกัน	(Asset-based	Finance)	ไปแลุ่้วั	เพิ่่อสริ้างมื่่ลุ่ค�าใหุ้้กับกิจการิแลุ่ะเป็นปริะโยชน์ต�อผ่้ถื้อหุ้้้นต�อไป

 ในปี	2564	กลุ่้�มื่ธันชาตยังคงย่ด้มื่ั�นในนโยบายแลุ่ะกลุ่ย้ที่ธั์ในการิด้ำาเนินธั้ริกิจตามื่ที่่�กลุ่�าวัข้างต้นอย�างต�อเน่อง	เพิ่่อใหุ้้บริริลุ่้

วััตถื้ปริะสงค์ในการิเติบโตอย�างยั�งย้นแลุ่ะมื่ั�นคง	สริ้างผลุ่ตอบแที่นที่่�เหุ้มื่าะสมื่ใหุ้้กับผ่้มื่่ส�วันได้้เส่ยที่้กฝ�าย	ในขณะเด้่ยวักันการิด้ำาเนิน

ธั้ริกิจเพิ่่อใหุ้้บริริลุ่้วััตถ้ืปริะสงค์ดั้งกลุ่�าวันั�น	 จำาเป็นต้องมื่่การิด้ำาเนินการิด้้านกำากับด้่แลุ่กิจการิที่่�ด้่	 การิพัิ่ฒนาอย�างยั�งย้นแลุ่ะควัามื่ 

ริบัผิด้ชอบต�อสังคมื่	ควับค่�กนัไป	บริิษััที่ฯ	จง่วัางกริอบการิด้ำาเนนิธัร้ิกจิภัายใตก้าริกำากบัด้แ่ลุ่กิจการิที่่�ด้	่การิพัิ่ฒนาอย�างยั�งยน้แลุ่ะควัามื่

ริับผิด้ชอบต�อสังคมื่	ด้ังต�อไปน่�

 1.	 แข�งขันอย�างมื่่ค้ณธัริริมื่	แลุ่ะจริิยธัริริมื่	มื่่ผลุ่ปริะกอบการิที่่�ด้่โด้ยคำาน่งถื่งผลุ่กริะที่บในริะยะสั�น	แลุ่ะริะยะยาวั

 2.	 ปริะกอบธั้ริกิจโด้ยเคาริพิ่สิที่ธัิ	มื่่ควัามื่ริับผิด้ชอบต�อผ่้ถื้อหุ้้้นแลุ่ะผ่้มื่่ส�วันได้้เส่ย

 3.	 ย่ด้มื่ั�นในการิด้ำาเนินธั้ริกิจโด้ยคำาน่งถื่งสังคมื่	แลุ่ะพิ่ัฒนาหุ้ริ้อลุ่ด้ผลุ่กริะที่บด้้านลุ่บต�อสิ�งแวัด้ลุ่้อมื่

 4.	 ปริับตัวัได้้ภัายใต้ปัจจัยการิเปลุ่่�ยนแปลุ่ง



046

นโยบายการดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มธ์นชาตุ

 บริิษััที่ฯ	เป็นบริิษััที่แมื่�ของกลุ้่�มื่ธันชาตโด้ยเป็นบริิษััที่ที่่�ปริะกอบธัร้ิกิจโด้ยการิถ้ือหุ้้น้ในบริิษััที่อ่น	(Holding	Company)	ที่่�ถ้ือหุ้้น้

บริิษััที่ในกลุ่้�มื่ในริะด้ับที่่�มื่่อำานาจควับค้มื่กิจการิ	(มื่ากกวั�าริ้อยลุ่ะ	50	ของที่้นชำาริะแลุ่้วั)	โด้ยมื่่แนวัที่างบริิหุ้าริจัด้การิบริิษััที่ในกลุ่้�มื่	ด้ังน่�

นโยบายการิปริะกอบธั้ริกิจ

 บริิษััที่ฯ	 เป็นผ่้กำาหุ้นด้นโยบายหุ้ลัุ่กในการิด้ำาเนินธั้ริกิจของกลุ้่�มื่ธันชาตเป็นปริะจำาที่้กปี	 โด้ยใหุ้้บริิษััที่ลุ่่กที่้กบริิษััที่จัด้ที่ำาแผน

ธั้ริกิจแลุ่ะงบปริะมื่าณริะยะ	3	ปี	เสนอใหุ้้บริิษััที่แมื่�พิ่ิจาริณาวั�ามื่่แนวัที่างด้ำาเนินธั้ริกิจสอด้ริับกับนโยบายหุ้ลุ่ักในการิด้ำาเนินธั้ริกิจหุ้ริ้อไมื่�	

แลุ่ะจะมื่่การิปริะเมื่ินผลุ่	ที่บที่วัน	แลุ่ะปริับแผนธั้ริกิจแลุ่ะงบปริะมื่าณเป็นปริะจำา	เพิ่่อใหุ้้สอด้คลุ่้องกับสภัาวัะการิแข�งขันของธั้ริกิจ

 โด้ยในปี	2563	ในการิปริะช้มื่คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	คริั�งที่่�	1/2563	เมื่่อวัันที่่�	21	มื่กริาคมื่	2563	คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	ได้้

พิ่ิจาริณาแลุ่ะมื่่มื่ติอน้มื่ัติแผนธั้ริกิจแลุ่ะงบปริะมื่าณ	ปริะจำาปี	2563-2565	ของบริิษััที่ลุ่่ก

การิด้่แลุ่การิปริะกอบธั้ริกิจบริิษััที่ลุ่่ก

 บริิษััที่ฯ	 ส�งกริริมื่การิแลุ่ะ/หุ้ร้ิอผ่้บริิหุ้าริริะด้ับส่งริ�วัมื่เป็นกริริมื่การิในบริิษััที่ลุ่่ก	 เพ่ิ่อริ�วัมื่กำาหุ้นด้นโยบายแลุ่ะที่ิศที่าง 

การิด้ำาเนินธ้ัริกิจ	 ริวัมื่ที่ั�งสามื่าริถืกำากับด้่แลุ่การิปริะกอบธั้ริกิจของบริิษััที่ลุ่่กได้้อย�างใกลุ่้ชิด้	 โด้ยบริิษััที่ลุ่่กจัด้ที่ำาริายงานผลุ่ 

การิด้ำาเนินงานปริะจำาเด้้อนส�งคณะกริริมื่การิบริิหุ้าริแลุ่ะคณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	 เพิ่่อที่ริาบเป็นข้อมื่่ลุ่	 แลุ่ะสายการิเงินของบริิษััที่ฯ	 

จัด้ที่ำาสร้ิปงบการิเงินแลุ่ะผลุ่การิด้ำาเนินงานของบริิษััที่ฯ	 แลุ่ะบริิษััที่ในกลุ้่�มื่	 ริายงานต�อคณะกริริมื่การิบริิหุ้าริแลุ่ะ 

คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	เป็นปริะจำาที่้กเด้้อน	พิ่ริ้อมื่ที่ั�งกำาหุ้นด้ใหุ้้กริริมื่การิผ่้จัด้การิของบริิษััที่ลุ่่กที่่�สำาคัญมื่าริายงานผลุ่การิด้ำาเนินการิต�อ

คณะกริริมื่การิบริิหุ้าริแลุ่ะคณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	ที่้ก	3	เด้้อน

การิบริิหุ้าริจัด้การิงานสนับสน้น

 ในปี	 2563	 กลุ่้�มื่ธันชาตยังคงริวัมื่งานสนับสน้นที่่�สำาคัญไวั้ที่่�ธันาคาริธันชาต	 เช�น	 งานเที่คโนโลุ่ย่สาริสนเที่ศ	 งานบ้คลุ่ากริ 

งานพิ่ัฒนาริะบบงานแลุ่ะริะเบ่ยบคำาสั�ง	งานกำากับกฎริะเบ่ยบแลุ่ะข้อบังคับ	งานปฏิิบัติการิ	งานควับค้มื่ธั้ริกิจ	งานบริิการิอิเลุ่็กที่ริอนิกส์	

งานธั้ริการิแลุ่ะจัด้ซ้ื้�อที่ริัพิ่ย์สิน	 งานกฎหุ้มื่ายแลุ่ะปริะเมื่ินริาคา	 งานติด้ตามื่หุ้น่�ริายย�อยแลุ่ะงานตัวัแที่นเร่ิยกเก็บหุ้น่�	 โด้ยพิิ่จาริณา

ปฏิบิตัติามื่กฎหุ้มื่ายแลุ่ะปริะกาศของที่างการิที่่�เก่�ยวัขอ้งเพิ่อ่เปน็การิจดั้การิใหุ้ม้ื่ก่าริใชท้ี่ริพัิ่ยากริใหุ้เ้กดิ้ปริะโยชนส่์งส้ด้	ที่ั�งในด้า้นควัามื่

เช่�ยวัชาญของพิ่นักงานผ่้ปฏิิบัติงาน	ริะบบเที่คโนโลุ่ย่สาริสนเที่ศต�าง	ๆ	แลุ่ะควัามื่ปริะหุ้ยัด้ในเริ่องอัตริาพิ่นักงาน	โด้ยธันาคาริธันชาต

ใหุ้้บริิการิตามื่สัญญาเด้ิมื่ที่่�ที่ำาไวั้เมื่่อปี	2562

 เน่องจากแต�ลุ่ะบริิษััที่ในกลุ้่�มื่ธันชาตต�างปริะกอบธั้ริกิจเฉพิ่าะแยกกันต�างหุ้ากอย�างชัด้เจน	 อ่กที่ั�งบริิษััที่ฯ	 ในฐานะบริิษััที่แมื่� 

ของกลุ้่�มื่	 เป็นบริิษััที่ที่่�ปริะกอบธั้ริกิจโด้ยการิถื้อหุ้้้นในบริิษััที่อ่น	 (Holding	 Company)	 ที่่�มื่่โคริงสริ้างองค์กริ	 หุ้น่วัยงานต�าง	 ๆ 

แลุ่ะริะบบงานเที่�าที่่�จำาเป็นริองริับการิด้ำาเนินธั้ริกิจแลุ่ะการิปฏิิบัติการิของบริิษััที่ฯ	 เที่�านั�น	 ด้ังนั�น	 ตั�งแต�ปี	 2564	 เป็นต้นไป 

งานสนับสน้นการิด้ำาเนินงานหุ้ลุ่ักจ่งแยกอย่�ในแต�ลุ่ะบริิษััที่	 โด้ยบริิษััที่ฯ	 จะใหุ้้บริิการิงานสนับสน้นที่่�สำาคัญหุ้ริ้องานสนับสน้นบางอย�าง

แก�บริิษััที่ที่่�ปริะกอบธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์เที่�านั�น

การิควับค้มื่ภัายใน	การิตริวัจสอบ	การิกำากับด้่แลุ่กิจการิบริิษััที่แมื่�แลุ่ะบริิษััที่ในกลุ่้�มื่ธันชาต

 กลุ่้�มื่ธันชาตใหุ้้ควัามื่สำาคัญด้้านการิควับค้มื่ภัายในเป็นอย�างยิ�ง	 โด้ยย่ด้หุ้ลุ่ักการิใหุ้้มื่่การิควับค้มื่ภัายในที่่�เพ่ิ่ยงพิ่อเหุ้มื่าะสมื่ 

มื่่การิกำาหุ้นด้ขั�นตอนการิด้ำาเนินธ้ัริกิจ	 การิบริิการิ	 แลุ่ะการิปฏิิบัติงาน	 ริวัมื่ถ่ืงแบ�งแยกหุ้น้าที่่�ควัามื่ริับผิด้ชอบของแต�ลุ่ะหุ้น่วัยงาน	

(Segegration	of	Duty)	เพิ่่อใหุ้้มื่่การิตริวัจสอบซื้่�งกันแลุ่ะกัน	(Check	&	Balance)	ริวัมื่ที่ั�งมื่่การิสอบที่านริายการิอย�างเหุ้มื่าะสมื่	แลุ่ะ

จดั้ใหุ้ม้ื่ป่ริะกาศ	คำาสั�ง	ริะเบย่บการิปฏิบิตัเิป็นลุ่ายลุ่กัษัณอ์กัษัริ	คริอบคลุ่ม้ื่ธัร้ิกจิที่่�ด้ำาเนนิการิแลุ่ะการิปฏิบิตัทิี่่�สำาคญั	เปดิ้เผยใหุ้พ้ิ่นกังาน

ที่้กคนสามื่าริถืศ่กษัาที่ำาควัามื่เข้าใจได้้ตลุ่อด้เวัลุ่า

 ด้้านการิตริวัจสอบภัายใน	 หุ้น่วัยงานตริวัจสอบของบริิษััที่ฯ	 เป็นที่่มื่งานที่่�ที่ำาการิตริวัจสอบการิปฏิิบัติงานของบริิษััที่ใน 

กลุ่้�มื่ธันชาต	ใหุ้้มื่่การิปฏิิบัติงานถื่กต้องตามื่ริะเบ่ยบ	ริะบบงานที่่�กำาหุ้นด้	แลุ่ะการิตริวัจสอบควัามื่ผิด้พิ่ลุ่าด้	บกพิ่ริ�องในการิปฏิิบัติงาน 

พิ่ร้ิอมื่เสนอข้อแก้ไขปริับปร้ิงเพิ่่อใหุ้้มื่่การิควับค้มื่ที่่�ด้่ยิ�งข่�น	 นอกจากน่�	 ยังจัด้ใหุ้้มื่่หุ้น่วัยงานที่่�ด้่แลุ่การิกำากับกฎริะเบ่ยบแลุ่ะข้อบังคับ	

(Compliance)	ของบริิษััที่ฯ	แลุ่ะบริิษััที่ในกลุ่้�มื่	เป็นหุ้น่วัยงานติด้ตามื่ศ่กษัากฎหุ้มื่าย	ปริะกาศ	คำาสั�งที่่�เก่�ยวักับการิปริะกอบธั้ริกิจ	แลุ่ะ

การิปฏิิบัติงานของธั้ริกิจที่่�กลุ่้�มื่ธันชาตด้ำาเนินการิอย่�	 เผยแพิ่ริ�ใหุ้้พิ่นักงานที่ำาควัามื่เข้าใจ	 ตลุ่อด้จนกำากับด้่แลุ่ใหุ้้บริิษััที่ในกลุ้่�มื่ธันชาตมื่่

การิปริะกอบธั้ริกิจแลุ่ะการิปฏิิบัติงานโด้ยถื่กต้องเป็นไปตามื่หุ้ลุ่ักเกณฑ์์ที่่�ที่างการิปริะกาศกำาหุ้นด้
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 กำากับด้่แลุ่การิควับค้มื่ภัายในแลุ่ะการิตริวัจสอบของแต�ลุ่ะบริิษััที่ในกลุ้่�มื่ธันชาต	 มื่่คณะกริริมื่การิตริวัจสอบ	 ที่ำาหุ้น้าที่่�กำากับ 

ด้่แลุ่	 ควับค้มื่แลุ่ะตริวัจสอบ	 เพิ่่อใหุ้้หุ้น่วัยงานตริวัจสอบสามื่าริถืปฏิิบัติหุ้น้าที่่�แลุ่ะแสด้งควัามื่เห็ุ้นได้้อย�างมื่่อิสริะจากฝ�ายจัด้การิของ 

แต�ลุ่ะบริิษััที่	 เพิ่่อใหุ้้แต�ลุ่ะบริิษััที่มื่่ริะบบการิควับค้มื่ภัายในแลุ่ะการิตริวัจสอบอย�างมื่่ปริะสิที่ธัิผลุ่	 ริวัมื่ถ่ืงสอบที่านใหุ้้มื่่ริายงาน 

ที่างการิเงินที่่�ถื่กต้อง	 โด้ยในการิกำากับด้่แลุ่บริิษััที่ในกลุ่้�มื่	 หุ้น่วัยงานตริวัจสอบของบริิษััที่ฯ	 เป็นผ่้ด้ำาเนินการิสริ้ปผลุ่การิตริวัจสอบของ

บริิษััที่ในกลุ่้�มื่	 แลุ่ะริายงานการิตริวัจสอบของหุ้น่วัยงานที่างการิที่่�กำากับด้่แลุ่การิปริะกอบธั้ริกิจต�อคณะกริริมื่การิตริวัจสอบของบริิษััที่ฯ	

เพิ่่อริับที่ริาบแลุ่ะพิ่ิจาริณาใหุ้้ควัามื่เหุ้็นตลุ่อด้จนถื่งแนวัที่างการิด้ำาเนินการิ

 ในส�วันของการิกำากบัด้แ่ลุ่กจิการิ	คณะกริริมื่การิบริิษััที่ฯ	แลุ่ะบริิษััที่ในกลุ่้�มื่ใหุ้ค้วัามื่สำาคญักบัการิกำากบัด้แ่ลุ่กจิการิที่ั�งในริะด้บั 

คณะกริริมื่การิแลุ่ะคณะกริริมื่การิช้ด้ย�อย	 โด้ยจัด้โคริงสร้ิางใหุ้้มื่่การิถื�วังด้้ลุ่ริะหุ้วั�างกริริมื่การิที่่�ไมื่�เป็นผ่้บริิหุ้าริ	 (ริวัมื่กริริมื่การิอิสริะ)	

กับกริริมื่การิที่่�เป็นผ่้บริิหุ้าริ	ตลุ่อด้จนกำาหุ้นด้ขอบเขตหุ้น้าที่่�ใหุ้้เป็นไปตามื่หุ้ลุ่ักธัริริมื่าภัิบาลุ่ที่่�ด้่	(Good	Corporate	Governance)	แลุ่ะ

ตามื่กฎเกณฑ์์ที่่�ที่างการิปริะกาศกำาหุ้นด้	โด้ยเป็นไปตามื่ควัามื่เหุ้มื่าะสมื่เพิ่่ยงพิ่อในการิกำากับด้่แลุ่แต�ลุ่ะบริิษััที่	นอกจากน่�	ยังได้้กำาหุ้นด้

นโยบายการิกำากับด้่แลุ่กิจการิที่่�ด้่แลุ่ะค่�มื่้อจริริยาบริริณ	 ปริะกาศใหุ้้กริริมื่การิ	 ผ่้บริิหุ้าริ	 แลุ่ะพิ่นักงานในกลุ้่�มื่ธันชาตถ้ือปฏิิบัติ	 โด้ย 

ย่ด้หุ้ลุ่ักควัามื่ซื้่อสัตย์	ส้จริิต	โปริ�งใส	แลุ่ะไมื่�ที่ำาการิที่่�เป็นการิขัด้แย้งที่างผลุ่ปริะโยชน์

การิบริิหุ้าริจัด้การิควัามื่เส่�ยง

 บริิษััที่ฯ	มื่ก่าริจัด้ที่ำานโยบายการิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยงของกลุ้่�มื่ธันชาต	แลุ่ะมื่ร่ิะบบการิด้แ่ลุ่ใหุ้้บริิษััที่ในกลุ้่�มื่ธันชาตมื่ก่าริวิัเคริาะห์ุ้

แลุ่ะปริะเมื่นิควัามื่เส่�ยงในการิด้ำาเนนิธัร้ิกิจ	ริวัมื่ถ่ืงจดั้ใหุ้ม้ื่ก่าริจัด้การิควัามื่เส่�ยงตามื่ควัามื่เหุ้มื่าะสมื่แลุ่ะสอด้คลุ่อ้งกับแนวัที่างการิกำากับ

ด้แ่ลุ่ของหุ้น่วัยงานที่างการิที่่�เก่�ยวัข้อง	นอกจากน่�	บริิษััที่ฯ	มื่ก่าริวิัเคริาะหุ้แ์ลุ่ะปริะเมิื่นควัามื่เส่�ยงที่่�สำาคญัของบริิษััที่ในกลุ้่�มื่ธันชาตที่่�อาจ

ต้องการิการิสนับสน้นที่างการิเงินหุ้ริ้อการิจัด้การิจากบริิษััที่ฯ	โด้ยตริง	ซื้่�งมื่่การิจัด้ที่ำาริายงานสถืานะควัามื่เส่�ยงในด้้านต�าง	ๆ	ริายงาน

ต�อคณะกริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยงแลุ่ะคณะกริริมื่การิบริิษััที่ในกลุ่้�มื่เป็นปริะจำาที่้กเด้้อน



048

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 โคริงสร้ิางริายได้้ของบริิษััที่ฯแลุ่ะบริิษััที่ย�อยท่ี่�ม่ื่นัยสำาคัญจากงบการิเงินริวัมื่	สำาหุ้รัิบปีสิ�นส้ด้วัันท่ี่�	31	ธัันวัาคมื่	2563	ปี	2562	

แลุ่ะ	ปี	2561	ม่ื่ดั้งน่�

สำาหรับปีีสิ้นสุดวัันที่ 31 ธ์ันวัาคม

2563 2562
2561

(ปีรับปีรุงใหม่)

จำานวันเงิน ร้อยละ จำานวันเงิน ร้อยละ จำานวันเงิน ร้อยละ

ริาย์ได้ดอ็กเบี้ย์

ริายการิริะหุ้วั�างธันาคาริแลุ่ะตลุ่าด้เงิน	-

 เงินฝากสถืาบันการิเงิน 150 1.16 148 1.98 139 1.71

เงินลุ่งที่้นแลุ่ะธั้ริกริริมื่เพิ่่อค้า 83 0.64 121 1.62 149 1.84

เงินลุ่งที่้นในตริาสาริหุ้น่� 236 1.83 281 3.75 216 2.66

เงินใหุ้้สินเช่อแก�ลุ่่กหุ้น่� 228 1.77 250 3.34 368 4.54

การิใหุ้้เช�าซื้้�อแลุ่ะสัญญาเช�าการิเงิน 3,516 27.24 3,539 47.29 3,202 39.51

ริวิม๊ริาย์ได้ดอ็กเบี้ย์ 4,213 32.64 4,339 57.98 4,074 50.26

ค่าใช้จำ่าย์ดอ็กเบี้ย์ 1,620 12.55 1,599 21.37 1,515 18.69

ริาย์ได้ดอ็กเบี้ย์สิ๊ทธิ 2,593 20.09 2,740 36.61 2,559 31.57

ริาย์ได้ที�ม๊ิใช่ดอ็กเบี้ย์

ริายได้้ค�าธัริริมื่เน่ยมื่แลุ่ะบริิการิส้ที่ธัิ 1,249 9.67 1,084 14.49 1,440 17.77

กำาไริส้ที่ธัิจากเคริ่องมื่้อที่างการิเงินที่่�วััด้มื่่ลุ่ค�า

 ย้ติธัริริมื่ผ�านกำาไริหุ้ริ้อขาด้ที่้น/กำาไริส้ที่ธัิ

 จากธั้ริกริริมื่เพ่ิ่อค้าแลุ่ะปริิวัริริตเงินตริา

 ต�างปริะเที่ศ 151 1.17 146 1.95 41 0.51

กำาไริส้ที่ธัิจากเงินลุ่งที่้น 3,757 29.10 514 6.87 423 5.22

ส�วันแบ�งกำาไริจากเงินลุ่งที่้นตามื่วัิธั่ส�วันได้้เส่ย 2,154 16.69 367 4.90 543 6.70

กำาไริจากที่ริัพิ่ย์สินริอการิขายแลุ่ะที่ริัพิ่ย์สินอ่น 225 1.74 222 2.97 369 4.55

ริายได้้จากการิริับปริะกันภััย/ปริะกันช่วัิตส้ที่ธัิ 1,888 14.62 1,408 18.81 1,807 22.29

ริายได้้เงินปันผลุ่ 308 2.39 181 2.42 261 3.22

ริายได้้จากการิด้ำาเนินงานอ่น	ๆ 585 4.53 822 10.98 662 8.17

ริวิม๊ริาย์ได้ที�ม๊ิใช่ดอ็กเบี้ย์ 10,317 79.91 4,744 63.39 5,546 68.43

ริาย์ได้จำากการิดำาเนินงานสิ๊ทธิ 12,910 100.00 7,484 100.00 8,105 100.00

(หุ้น่วัย:	ลุ่้านบาที่)



049รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ธ์ุรกิจหลักทรัพย์

บริิษััที่หุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์	ธันชาต	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)

โคริงสริ้างกริริมื่การิบริิษััที่แลุ่ะคณะกริริมื่การิช้ด้ย�อย

รายชื่อกรรมการ ตุำาแหน่ง

1.	 นายสมื่เจตน์	 หุ้มื่่�ศิริิเลุ่ิศ ปริะธัานกริริมื่การิ	แลุ่ะปริะธัานกริริมื่การิบริิหุ้าริ

2.	 นางอัศวัิน่	 ไตลุ่ังคะ ริองปริะธัานกริริมื่การิ	กริริมื่การิบริิหุ้าริ	แลุ่ะกริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง

3.	 นายพิ่ันธั์ศักด้ิ์	 เวัชอน้ริักษั์ ปริะธัานกริริมื่การิตริวัจสอบ	แลุ่ะกริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง

4.	 นายนคริินที่ริ์	 วั่ริะเมื่ธั่ก้ลุ่ กริริมื่การิตริวัจสอบ

5.	 นายพิ่งษั์อมื่ริ	 นิ�มื่พิ่่ลุ่สวััสด้ิ์ ปริะธัานกริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง

6.	 นายวัิลุ่เลุ่่ยมื่	 จอริ์จ	ซื้าอิด้ กริริมื่การิ

7.	 นายแซื้มื่มื่วัลุ่	 แอนโที่น่	โด้โที่ริ* กริริมื่การิ

8.	 นางสาวัพิ่ิมื่พิ่์ผกา	 นิจการิ้ณ กริริมื่การิบริิหุ้าริ	แลุ่ะกริริมื่การิผ่้จัด้การิ

หุ้มื่ายเหุ้ต้  *	นายแซื้มื่มื่วัลุ่	แอนโที่น่	โด้โที่ริ	ลุ่าออกจากการิเป็นกริริมื่การิ	บลุ่.	ธันชาต	มื่่ผลุ่ตั�งแต�วัันที่่�	1	มื่กริาคมื่	2564

“ในริอบปีที่่�ผ�านมื่า	 ธั้ริกิจหุ้ลัุ่กที่ริัพิ่ย์เผชิญกับควัามื่ที่้าที่ายตลุ่อด้ปี	 ไมื่�วั�า 

จะเปน็เศริษัฐกจิที่่�หุ้ด้ตวััร้ินแริงจากการิริะบาด้ของโริคโควัดิ้	19	ปญัหุ้าควัามื่ 

ขดั้แยง้ที่างการิเมื่อ้งในปริะเที่ศ	แลุ่ะการิแข�งขนัที่่�ร้ินแริงในธัร้ิกจินายหุ้นา้คา้ 

หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	อย�างไริก็ด้่	บลุ่.	ธันชาต	ยังสามื่าริถืริักษัาควัามื่สามื่าริถืในการิ 

แข�งขัน	แลุ่ะสริ้างผลุ่ตอบแที่นที่่�ด้่ใหุ้้กับผ่้ถื้อหุ้้้น	จากการินำาเสนอผลุ่ิตภััณฑ์์ 

การิลุ่งที่้นร่ิปแบบใหุ้มื่�เพิ่่อตอบสนองควัามื่ต้องการิของนักลุ่งที่้นที่่�มื่ากข่�น	 

ไมื่�วั�าจะเปน็การินำาเสนอแผนจัด้สริริการิลุ่งที่น้	(Portfolio	Advisory	-	ZEAL)	 

สำาหุ้รัิบนักลุ่งที่้นที่่�ต้องการิสร้ิางพิ่อริ์ตการิลุ่งที่้นที่่�มื่่ปริะสิที่ธิัภัาพิ่	 แลุ่ะการิ 

เป็นผ่้ออกตริาสาริ	ใบสำาคัญแสด้งสิที่ธัิอน้พิ่ันธั์	(Derivative	Warrants)	ที่่� 

มื่่การิเติบโตอย�างต�อเน่องในช�วังหุ้ลุ่ายปีที่่�ผ�านมื่า	นอกจากน่�	การิลุ่ด้ต้นที่้น	 

ขณะที่่�ยังรัิกษัามื่าตริฐานการิบริิการิได้้ในริะดั้บสากลุ่	 เป็นอ่กปัจจัยที่่�สร้ิาง 

ผลุ่ตอบแที่นใหุ้้กับผ่้ถื้อหุ้้้นด้้วัยเช�นเด้่ยวักัน”

นางสิาวิพิม๊พ์ผกา  นิจำการิ๊ณ

กริริมื่การิผ่้จัด้การิ
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 วัิสัยที่ัศน์

 เป็นบริิษััที่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ชั�นนำาในการิสริ้างสริริค์ผลุ่ิตภััณฑ์์	 บริิการิที่างการิเงินแลุ่ะการิลุ่งที่้น	 ที่่�มื่้�งสริ้างควัามื่มื่ั�งคั�งใหุ้้กับลุ่่กค้า	

แลุ่ะสริ้างค้ณค�าริ�วัมื่ต�อผ่้มื่่ส�วันได้้เส่ยที่้กกลุ่้�มื่อย�างยั�งย้น

 พิ่ันธักิจ

 พันธกิจำต่อ็ลั้กค้า

 สริ้างสริริค์ผลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะบริิการิที่่�ตริงตามื่ควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้าพิ่ร้ิอมื่ที่ั�งใหุ้้คำาแนะนำาการิลุ่งที่้นที่่�เหุ้มื่าะสมื่	 บนพิ่้�นฐาน

จากการิวัิเคริาะหุ้์ข้อมื่่ลุ่ลุ่่กค้า	มื่้�งพิ่ัฒนาเที่คโนโลุ่ย่	แลุ่ะกริะบวันการิใหุ้้บริิการิ	 (end-to-end	process)	 เพิ่่อริองริับการิเปลุ่่�ยนแปลุ่ง

ในอ้ตสาหุ้กริริมื่	แลุ่ะส�งมื่อบบริิการิที่่�เป็นเลุ่ิศ

 พันธกิจำต่อ็พนักงาน

 สริ้างบ้คลุ่ากริที่่�มื่่ค้ณภัาพิ่แลุ่ะพิ่ัฒนาควัามื่เป็นมื่้ออาช่พิ่อย�างต�อเน่อง	 ที่ั�งด้้านที่ักษัะ	 ควัามื่ร้่ิ	 ควัามื่เช่�ยวัชาญ	 แลุ่ะ 

จริริยาบริริณในการิปฏิิบัติงาน	 ตลุ่อด้จนด้่แลุ่ด้้านสวััสด้ิการิแลุ่ะผลุ่ตอบแที่นที่่�เหุ้มื่าะสมื่เพิ่่อสริ้างควัามื่พ่ิ่งพิ่อใจใหุ้้พิ่นักงานแลุ่ะริักษัา

บ้คลุ่ากริที่่�มื่่ค้ณภัาพิ่ไวั้กับบริิษััที่ในริะยะยาวั

 พันธกิจำต่อ็สิังคม๊

 ยด่้มื่ั�นในหุ้ลุ่กัการิกำากบัด้แ่ลุ่กจิการิที่่�ด้	่การิใหุ้บ้ริิการิลุ่ก่คา้อย�างเปน็ธัริริมื่	ริวัมื่ที่ั�งการิคำานง่ถ่ืงสงัคมื่แลุ่ะสิ�งแวัด้ลุ่อ้มื่เพิ่อ่ควัามื่

ยั�งย้นในการิด้ำาเนินธั้ริกิจของบริิษััที่

 ลุ่ักษัณะผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

 บลุ่.	 ธันชาต	 ถื้อเป็นหุ้น่�งในบริิษััที่ที่่�ปริะกอบธั้ริกิจหุ้ลุ่ักที่รัิพิ่ย์ชั�นนำาในปริะเที่ศไที่ย	 ซ่ื้�งใหุ้้บริิการิด้้านธั้ริกิจหุ้ลุ่ักที่รัิพิ่ย์อย�าง 

คริบวังจริ	 โด้ยบริิษััที่ได้้ริับใบอน้ญาตปริะกอบธ้ัริกิจหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์แบบ	 ก	 (Full	 License)	 แลุ่ะใบอน้ญาตปริะกอบธั้ริกิจสัญญาซ้ื้�อขาย 

ลุ่�วังหุ้น้าแบบ	 ส-1	 (Full	 License)	 ซื้่�ง	 บลุ่.	 ธันชาต	 มื่้�งเน้นการิใหุ้้บริิการิที่่�มื่่การิกริะจายการิลุ่งที่้นที่่�มื่่ควัามื่หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่ายริ่ปแบบเพิ่่อ

ริองริับการิลุ่งที่้นใหุ้้กับลุ่่กค้าที่ั�งในปริะเที่ศแลุ่ะต�างปริะเที่ศ	ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมื่	2563	บลุ่.	ธันชาต	มื่่สำานักงานสาขาจำานวัน	1	สาขา	

โด้ยปริะกอบไปด้้วัยธั้ริกิจต�าง	ๆ	ด้ังน่�

 1.	 ธั้ริกิจนายหุ้น้าซื้้�อขายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

 	 นายหุ้น้าซ้ื้�อขายหุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย	์ใหุ้้บริิการิเป็นนายหุ้น้าซ้ื้�อขายหุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์	ริวัมื่ที่ั�งใหุ้้บริิการิข้อมื่ลุ่่วิัเคริาะห์ุ้หุ้ลุ่กัที่รัิพิ่ย์แก�ลุ่ก่ค้า

เพิ่อ่ใช้ปริะกอบการิตัด้สนิใจในการิลุ่งที่น้	ลุ่ก่คา้ของ	บลุ่.	ธันชาต	มื่ท่ี่ั�งบค้คลุ่ธัริริมื่ด้า	นิตบิค้คลุ่	แลุ่ะลุ่ก่ค้าสถืาบนั	ที่ั�งในแลุ่ะต�างปริะเที่ศ

 2.	 ธั้ริกิจการิเป็นตัวัแที่นซื้้�อขายสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้า

 	 การิเป็นตัวัแที่นซื้้�อขายสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้า	ใหุ้้บริิการิเป็นตัวัแที่นซื้้�อขายสัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้าแลุ่ะตริาสาริอน้พิ่ันธั์

 3.	 ธั้ริกิจการิย้มื่แลุ่ะใหุ้้ย้มื่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

 	 การิยม้ื่แลุ่ะใหุ้ย้ม้ื่หุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์	(Securities	Borrowing	and	Lending:	SBL)	ใหุ้บ้ริิการิการิยม้ื่แลุ่ะใหุ้ย้ม้ื่หุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์	สำาหุ้รัิบ

ลุ่่กค้าที่่�มื่่ควัามื่ปริะสงค์ต้องการิย้มื่แลุ่ะใหุ้้ย้มื่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

 4.	 ธั้ริกิจการิเป็นผ่้ออกแลุ่ะเสนอขายใบสำาคัญแสด้งสิที่ธัิอน้พิ่ันธั์

 	 การิเป็นผ่้ออกแลุ่ะเสนอขายใบสำาคัญแสด้งสิที่ธัิอน้พิ่ันธั์	 (Derivative	Warrant:	 DW)	 เพิ่่อเป็นอ่กหุ้น่�งที่างเลุ่้อกในการิ

ลุ่งที่้นใหุ้้กับลุ่่กค้าในการิเพิ่ิ�มื่สภัาพิ่คลุ่�อง	แลุ่ะกริะจายควัามื่เส่�ยงในการิลุ่งที่้น

	 5.	 ธั้ริกิจตัวัแที่นสนับสน้นการิขายแลุ่ะริับซื้้�อค้นหุ้น่วัยลุ่งที่้น
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	 	 ตวััแที่นสนับสนน้การิขายแลุ่ะรัิบซ้ื้�อคน้หุ้นว่ัยลุ่งที่น้	ใหุ้บ้ริิการิซ้ื้�อขายหุ้น่วัยลุ่งที่น้แบบเปิด้เผยช่อผ่ถ้้ือหุ้นว่ัยลุ่งที่น้	(Selling	

Agent)	ของบริิษััที่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์จัด้การิกองที่้นต�าง	ๆ	ที่่�	บลุ่.	ธันชาต	เป็นตัวัแที่นที่ั�งหุ้มื่ด้	17	แหุ้�ง	เพิ่่อจัด้จำาหุ้น่ายกองที่้นใหุ้้แก�ผ่้แนะนำา

การิลุ่งที่น้แลุ่ะลุ่ก่ค้าที่ั�วัไป	สามื่าริถืเลุ่อ้กกองที่น้ที่่�เหุ้มื่าะสมื่กบัปริะเภัที่ของการิลุ่งที่น้ได้ท้ี่ก้ร่ิปแบบ	บลุ่.	ธันชาตได้เ้ขา้ริ�วัมื่โคริงการิ	Fund	

Service	Platform	ภัายใต้ช่อบริิการิ	Fund	Connext	ที่่�พิ่ัฒนาโด้ยบริิษััที่	ศ่นย์ริับฝากหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	(ปริะเที่ศไที่ย)	จำากัด้	ริ�วัมื่กับ	ตลุ่ที่.	

แลุ่ะบริิษััที่หุ้ลุ่กัที่ริพัิ่ยอ์น่ที่่�เขา้ริ�วัมื่โคริงการิ	เพิ่อ่ใหุ้เ้กดิ้	Platform	กลุ่างในการิที่ำาธ้ัริกริริมื่ซ้ื้�อขายหุ้นว่ัยลุ่งที่น้บนริะบบเด้ย่วั	ซื้่�งจะช�วัยเพิ่ิ�มื่

โอกาสในการิลุ่งที่้น	ลุ่่กค้าสามื่าริถืเข้าถื่งริะบบบริิการิซื้้�อขายหุ้น่วัยลุ่งที่้น	หุ้ริอ้ลุ่งที่้นในกองที่้นสมื่ำ�าเสมื่อ	(DCA)	ผ�านริะบบ	Streaming	

for	Fund	บนโที่ริศัพิ่ที่์มื่้อถื้อได้้เอง	แลุ่ะสามื่าริถืสอบที่านพิ่อริ์ตการิลุ่งที่้นในกองที่้นริวัมื่ในที่่�เด้่ยวั	(Consolidated	Portfolio)	โด้ยที่่มื่

พิ่ัฒนาผลุ่ิตภััณฑ์์ซื้่�งมื่่การิจัด้ที่ำาบที่วัิเคริาะหุ้์แลุ่ะแนะนำากองที่้นเด้�นในแต�ลุ่ะปริะเภัที่ของกองที่้นจากแหุ้ลุ่�งข้อมื่่ลุ่	Morningstar	เพิ่่อใช้

เป็นแนวัที่างแลุ่ะเคริ่องมื่้อในการิแนะนำาผลุ่ิตภััณฑ์์สำาหุ้ริับผ่้ขายแลุ่ะผ่้ลุ่งที่้นใหุ้้เหุ้็นภัาพิ่การิลุ่งที่้นที่่�ชัด้เจนยิ�งข่�น

	 6.	 ธั้ริกิจที่่�ปริ่กษัาที่างการิเงินแลุ่ะการิจัด้จำาหุ้น่ายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

	 	 ที่่�ปร่ิกษัาที่างการิเงินแลุ่ะจัด้จำาหุ้น่ายหุ้ลุ่กัที่รัิพิ่ย์	ใหุ้บ้ริิการิเป็นที่่�ปร่ิกษัาที่างการิเงิน	ที่่�ปร่ิกษัาที่างการิเงินอสิริะ	แลุ่ะเป็นผ่้

จดั้จำาหุ้น่ายแลุ่ะรัิบปริะกนัการิจำาหุ้น่ายหุ้ลัุ่กที่ริพัิ่ย์ที่ั�งตริาสาริหุ้น่�แลุ่ะตริาสาริที่น้	ที่ั�งในบที่บาที่ของผ่จั้ด้การิการิจดั้จำาหุ้น่ายแลุ่ะรัิบปริะกนั

การิจำาหุ้น่าย	ผ่้ริ�วัมื่จัด้การิการิจัด้จำาหุ้น่ายแลุ่ะริับปริะกันการิจำาหุ้น่าย	ผ่้จัด้จำาหุ้น่ายแลุ่ะริับปริะกันการิจำาหุ้น่าย

	 7.	 ธั้ริกิจนายที่ะเบ่ยนหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

	 	 นายที่ะเบ่ยนหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	ใหุ้้บริิการิใน	3	ลุ่ักษัณะ	ค้อ	งานบริิการินายที่ะเบ่ยนหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ผ่้ออกหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	นายที่ะเบ่ยน 

ผ้่ถื้อหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์	 แลุ่ะนายที่ะเบ่ยนหุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์ของบริิษััที่ผ่้ออกหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์โคริงการิการิเสนอขายหุ้ลัุ่กที่ริัพิ่ย์ที่่�ออกใหุ้มื่�แก�กริริมื่การิหุ้ร้ิอ

พิ่นักงาน	หุ้ริ้อบริิษััที่ย�อย	(Employee	Stock	Option	Program:	ESOP)

	 8.	 ธั้ริกิจการิเป็นผ่้ออกแลุ่ะเสนอขายหุ้้้นก่้ที่่�มื่่อน้พิ่ันธั์แฝง

	 	 การิเป็นผ่้ออกแลุ่ะเสนอขายหุ้้้นก่้ที่่�มื่่อน้พิ่ันธั์แฝง	 (Structured	 Note)	 เพิ่่อเป็นการิเพิ่ิ�มื่โอกาสในการิเข้าถื่งการิลุ่งที่้นที่่�

หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่ายใหุ้้กับลุ่่กค้ามื่ากยิ�งข่�น	ริวัมื่ที่ั�งเป็นเคริ่องมื่้อที่างเลุ่้อกในการิกริะจายควัามื่เส่�ยงในการิลุ่งที่้น

	 9.	 ธั้ริกิจการิใหุ้้บริิการิออกแบบการิลุ่งที่้น

	 	 การิใหุ้้บริิการิออกแบบการิลุ่งที่้น	 (Wealth	 Advice)	 โด้ยใหุ้้บริิการิออกแบบการิลุ่งที่้นใหุ้้กับลุ่่กค้าเพ่ิ่อใหุ้้สามื่าริถื 

เข้าถ่ืงบริิการิที่างการิเงินแลุ่ะตลุ่าด้ที่้นได้้ง�ายแลุ่ะหุ้ลุ่ากหุ้ลุ่ายยิ�งข่�น	 โด้ยด้่จากควัามื่ต้องการิแลุ่ะตัวัตนของลุ่่กค้าเป็นหุ้ลุ่ัก	 มื่่การิ 

คัด้เลุ่้อกผลุ่ิตภััณฑ์์	การิวัิเคริาะหุ้์	แลุ่ะการิตัด้สินใจลุ่งที่้นที่่�คำาน่งถื่งปริะโยชน์ของลุ่่กค้าเป็นสำาคัญ	ซื้่�งการิบริิการิลุ่งที่้นน่�จะช�วัยกำาหุ้นด้

สัด้ส�วันเงินลุ่งที่้นที่่�คริบวังจริด้้วัยต้นที่้นที่่�ไมื่�ส่งจนเกินไป	ด้้วัย	5	ขั�นตอน	ได้้แก�	 (1)	การิสำาริวัจแลุ่ะที่ำาควัามื่เข้าใจผ่้ลุ่งที่้น	 (Explore	

&	Understand)	(2)	การิกำาหุ้นด้โคริงสริ้างการิลุ่งที่้น	(Portfolio	Construction)	(3)	การิลุ่งที่้นตามื่แผนจัด้สริริการิลุ่งที่้น	(Portfolio	

Implementation)	 (4)	การิติด้ตามื่แลุ่ะปริับปริ้งการิลุ่งที่้น	 (Monitoring	&	Rebalancing)	แลุ่ะ	 (5)	การิริายงานภัาพิ่ริวัมื่การิลุ่งที่้น	

(Consolidated	Reporting)	ที่ั�งหุ้มื่ด้น่�เป็นสิ�งสำาคัญที่่�เป็นตัวัช�วัยใหุ้้ผ่้ลุ่งที่้นบริิหุ้าริควัามื่มื่ั�นคงที่างการิเงิน

	 10.	ธั้ริกิจการิใหุ้้บริิการิพิ่ัฒนาแผนจัด้สริริการิลุ่งที่้น

	 	 การิใหุ้้บริิการิพิ่ัฒนาแผนจัด้สริริการิลุ่งที่้น	(Portfolio	Advisory)	หุ้ริ้อ	ZEAL	โด้ยใหุ้้บริิการิในลุ่ักษัณะ	Wealth	Platform	

ซื้่�งมื่่ที่างเลุ่้อกการิลุ่งที่้นใน	Asset	Class	 ที่่�หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย	 เช�น	 หุ้้้นสามื่ัญ	 กองที่้นริวัมื่ตริาสาริที่้น	 กองที่้นริวัมื่ตริาสาริที่้นต�างปริะเที่ศ	 

ริวัมื่ถื่งตริาสาริอน้พิ่ันธั์	โด้ยมื่่เป้าหุ้มื่ายในการิการิสริ้างผลุ่ตอบแที่นแบบ	Absolute	Return	ใหุ้้กับนักลุ่งที่้น

 การิตลุ่าด้แลุ่ะการิแข�งขัน

 1.	 สถืานการิณ์ควัามื่ต่งเคริ่ยด้ริะหุ้วั�างสหุ้ริัฐฯ	แลุ่ะอิหุ้ริ�าน	ที่่�เพิ่ิ�มื่ข่�นในช�วังต้นปี	แมื่้ที่ำาใหุ้้ตลุ่าด้หุ้้้นที่ั�วัโลุ่กผันผวันบ้างแต�

เที่ย่บไมื่�ได้ก้บัการิริะบาด้ของโริคโควัดิ้	19	ไปที่ั�วัโลุ่กเปน็เวัลุ่ายาวันาน	ส�งผลุ่กริะที่บโด้ยตริงต�อเศริษัฐกจิ-การิคา้โลุ่ก	แลุ่ะเศริษัฐกิจไที่ย	

ท่ี่�ม่ื่การิพ่ิ่�งพิิ่งอ้ตสาหุ้กริริมื่ที่�องเท่ี่�ยวัแลุ่ะส�งออกเป็นหุ้ลัุ่กอย�างหุ้ลุ่่กเลุ่่�ยงไมื่�ได้้	แม้ื่รัิฐบาลุ่แลุ่ะ	ธัปที่.	จะมื่ก่าริออกมื่าตริการิเยย่วัยาปริะชาชน

แลุ่ะธั้ริกิจที่่�ได้้รัิบผลุ่กริะที่บจากการิริะบาด้ของโริคโควิัด้	 19	 ก็ตามื่	 ที่ั�งน่�	 คาด้วั�าเศริษัฐกิจไที่ยในปี	 2563	 มื่่แนวัโน้มื่หุ้ด้ตัวัริ้อยลุ่ะ	

6.7	เที่่ยบกับขยายตัวัริ้อยลุ่ะ	2.4	ในปี	2562	ขณะที่่�ด้ัชน่หุ้้้นไที่ย	(SET	Index)	ปิด้ตลุ่าด้สิ�นปี	2563	ที่่�	1,449.35	จ้ด้	หุ้ริ้อปริับลุ่ด้ลุ่ง 

ริ้อยลุ่ะ	8.2	จากปีก�อนหุ้น้า	ด้้วัยปริิมื่าณการิซื้้�อขายเฉลุ่่�ย	67,335	ลุ่้านบาที่ต�อวััน	เพิ่ิ�มื่ข่�นริ้อยลุ่ะ	28	เที่่ยบกับปี	2562	ที่่�มื่่ปริิมื่าณการิ

ซื้้�อขายเฉลุ่่�ย	52,468	ลุ่้านบาที่ต�อวััน



052

	 ด้ัชน่ตลุ่าด้หุ้้้นไที่ย	 (SET	 Index)	 ปรัิบส่งข่�นที่ำาจ้ด้ส่งส้ด้ที่่�	 1,605	 จ้ด้	 ในช�วังต้นปี	 แลุ่ะด้้วัยสถืานการิณ์ควัามื่ต่งเคร่ิยด้

ริะหุ้วั�างสหุ้ริัฐฯ	แลุ่ะอิหุ้ริ�านที่่�เพิ่ิ�มื่ข่�น	ริวัมื่ถื่งสถืานการิณ์การิริะบาด้ของโริคโควัิด้	19	ไปที่ั�วัโลุ่กตั�งแต�เด้้อนก้มื่ภัาพิ่ันธั์ส�งผลุ่กริะที่บต�อ

อ้ตสาหุ้กริริมื่ที่�องเที่่�ยวัที่ั�วัโลุ่ก	หุ้�วังโซื้�อ้ปที่านในหุ้ลุ่ายอ้ตสากริริมื่ที่่�มื่่ฐานการิผลุ่ิตในปริะเที่ศจ่น	ย้โริป	สหุ้ริัฐฯ	ปริิมื่าณการิค้าโลุ่กแลุ่ะ

เศริษัฐกิจโลุ่กหุ้ด้ตัวัริ้นแริงอย�างไมื่�เคยเกิด้ข่�นมื่าก�อนในช�วัง	20	ปีที่่�ผ�านมื่า	โด้ยเศริษัฐกิจไที่ยหุ้ด้ตัวัริ้นแริงริ้อยลุ่ะ	12.1	ในไตริมื่าส	2	

ปี	2563	เมื่่อเที่่ยบกับช�วังเด้่ยวักันของปีก�อนหุ้น้า	ก�อนที่่�จะหุ้ด้ตัวัในอัตริาเริ�งที่่�ลุ่ด้ลุ่งเหุ้ลุ่้อริ้อยลุ่ะ	6.4	ในไตริมื่าส	3	ปี	2563	เมื่่อเที่่ยบ

กับช�วังเด้่ยวักันของปีก�อนหุ้น้า	โด้ยด้ัชน่ตลุ่าด้หุ้้้นไที่ยปริับลุ่ด้ลุ่งที่ำาจ้ด้ตำ�าส้ด้ที่่�	969	จ้ด้	ในช�วังกลุ่างเด้้อนมื่่นาคมื่	แลุ่ะค�อย	ๆ	ฟ์้�นตัวั

หุ้ลุ่ังจากนั�นด้้วัยปัจจัยสนับสน้นหุ้ลุ่ายปัจจัย	ด้ังน่�

 ปัจจัยแริก	 ปริะเที่ศไที่ยปริะสบควัามื่สำาเร็ิจในการิคม้ื่การิริะบาด้ของโริคโควิัด้	19	ได้ด้้เ่ย่�ยมื่ตั�งแต�ปลุ่ายเด้อ้นมื่น่าคมื่	2563  

เป็นต้นมื่า	แลุ่ะภัาคริัฐมื่่การิออกมื่าตริการิเย่ยวัยาภัาคธั้ริกิจแลุ่ะภัาคปริะชาชนอย�างต�อเน่อง	เช�น	การิออกมื่าตริการิพิ่ักชำาริะหุ้น่�	การิ 

ปริับโคริงสริ้างหุ้น่�ของ	ธัปที่.	การิปริับลุ่ด้ด้อกเบ่�ยนโยบายต�อเน่องจากริ้อยลุ่ะ	1.25	ในช�วังต้นปี	2563	มื่าที่่�ริ้อยลุ่ะ	0.50	การิใหุ้้เงิน 

ช�วัยเหุ้ลุ่อ้สินเชอ่ด้อกเบ่�ยตำ�า	(Soft	Loan)	ธัร้ิกิจขนาด้กลุ่าง-เลุ่ก็	(SME)	การิใหุ้เ้งนิช�วัยเหุ้ลุ่อ้กลุ้่�มื่ผ่ท้ี่่�ได้รั้ิบผลุ่กริะที่บจากการิริะบาด้ของ 

โริคโควัิด้	 19	 จำานวัน	 5,000	 บาที่ต�อเด้้อน	 การิเพิ่ิ�มื่เงินในบัตริสวััสด้ิการิ	 มื่าตริการิส�งเสริิมื่การิที่�องเที่่�ยวัอย�างโคริงการิเริาเที่่�ยวั 

ด้ว้ัยกัน	มื่าตริการิกริะต้้นกำาลุ่งัซ้ื้�ออย�างโคริงการิคนลุ่ะคร่ิ�ง	แลุ่ะโคริงการิช้อปด้ม่ื่ค่น้	ขณะที่่�	ตลุ่ที่.	มื่ก่าริออกมื่าตริการิเพ่ิ่อลุ่ด้ควัามื่ผนัผวัน 

ของตลุ่าด้	ไมื่�วั�าจะเป็นการิกำาหุ้นด้เกณฑ์์	Short	Sell	ใหุ้มื่�	แลุ่ะปริับกริอบการิเคลุ่่อนไหุ้วัของริาคาหุ้้้นภัายในวัันใหุ้้แคบลุ่ง	จากริ้อยลุ่ะ	

30	เป็นริ้อยลุ่ะ	15	เป็นต้น

 ปัจจัยที่่�สอง	 การิใช้นโยบายการิเงินแลุ่ะการิคลุ่งัเพิ่อ่กริะต้น้เศริษักจิของสหุ้ริฐัฯ	โด้ยธันาคาริกลุ่างสหุ้ริฐัฯ	ปริบัลุ่ด้ด้อกเบ่�ย 

นโยบายจากริ้อยลุ่ะ	1.75	ในช�วังสิ�นปี	2562	มื่าที่่�	0.25	ในเด้้อนมื่่นาคมื่	2563	ที่่�เริิ�มื่มื่่การิริะบาด้ของโริคโควัิด้	19	เพิ่ิ�มื่ข่�นในสหุ้ริัฐฯ	 

การิอัด้ฉ่ด้สภัาพิ่คลุ่�องในตลุ่าด้ตริาสาริหุ้น่�ภัาคเอกชน	ซ่ื้�งริวัมื่ถ่ืงตริาสาริหุ้น่�ที่่�มื่ค่ณ้ภัาพิ่ไมื่�ด้น่กั	เพิ่อ่สริา้งเสถ่ืยริภัาพิ่ในตลุ่าด้เงนิ-ตลุ่าด้ที่น้ 

การิอัด้ฉ่ด้สภัาพิ่คลุ่�องผ�านมื่าตริการิ	 Quantitative	 Easing	 (QE)	 ด้้วัยปริิมื่าณเงินมื่หุ้าศาลุ่	 จนที่ำาใหุ้้ขนาด้งบด้้ลุ่ของธันาคาริกลุ่าง 

สหุ้รัิฐฯ	 เพิ่ิ�มื่ข่�นจาก	 4.1	 ลุ้่านลุ้่านด้อลุ่ลุ่าร์ิฯ	 ณ	 สิ�นปี	 2562	 มื่าปิด้ที่่�	 7.3	 ลุ้่านลุ้่านด้อลุ่ลุ่าร์ิฯ	 ณ	 สิ�นปี	 2563	 หุ้ร้ิอเป็นการิอัด้ฉ่ด้ 

สภัาพิ่คลุ่�องที่่�ส่งไมื่�นอ้ยกวั�าการิอดั้ฉด่้สภัาพิ่คลุ่�องริวัมื่กนัตั�งแต�ป	ี2552	-	2557	ที่เ่ด้ย่วั	อก่ที่ั�งมื่าตริการิของริฐับาลุ่	โด้ยใหุ้เ้งนิช�วัยเหุ้ลุ่อ้

ผ่้วั�างงาน	600	ด้อลุ่ลุ่าริ์สหุ้ริัฐฯ	ต�อสัปด้าหุ้์	ซื้่�งสภัาพิ่คลุ่�องจำานวันมื่หุ้าศาลุ่ที่่�ถื่กอัด้ฉ่ด้เข้าริะบบผ�านมื่าตริการิการิเงินแลุ่ะการิคลุ่ัง	แลุ่ะ

แนวัโน้มื่ด้อกเบ่�ยตำ�ายาวันาน	ส�งผลุ่ใหุ้้ตลุ่าด้หุ้้้นที่ั�วัโลุ่กปริับส่งข่�น	สวันที่างกับเศริษัฐกิจที่่�หุ้ด้ตัวัริ้นแริงในปี	2563

 ปัจจัยที่่�สามื่ ควัามื่สำาเร็ิจในการิพัิ่ฒนาวััคซ่ื้นป้องกันการิริะบาด้ของโริคโควิัด้	19	โด้ยในเด้้อนพิ่ฤศจิกายน	2563	บริิษััที่	BioNTech	

and	Pfizer	เป็นบริิษััที่แริกท่ี่�เผยผลุ่การิที่ด้สอบวััคซ่ื้นท่ี่�ม่ื่ปริะสิที่ธิัภัาพิ่ในการิป้องกันส่งกวั�าร้ิอยลุ่ะ	90	แลุ่ะม่ื่อ่กหุ้ลุ่ายบริิษััที่	ท่ี่�ม่ื่ริายงานผลุ่

การิที่ด้สอบวััคซ่ื้นป้องกันการิริะบาด้ของโริคโควิัด้	19	ท่ี่�ปริะสบควัามื่สำาเร็ิจตามื่มื่า	ไมื่�วั�าจะเป็นวััคซ่ื้นของบริิษััที่	Moderna	แลุ่ะวััคซ่ื้นของ

บริิษััที่	Astra	Zeneca	นอกจากน่�	ยังม่ื่อ่กหุ้ลุ่ายบริิษััที่ท่ี่�คาด้วั�าจะที่ยอยปริะกาศผลุ่การิที่ด้สอบออกมื่าในปี	2564

	 สำาหุ้ริับปี	 2564	 เศริษัฐกิจไที่ยมื่่แนวัโน้มื่ขยายตัวัริ้อยลุ่ะ	4.0	ซื้่�งเป็นการิฟ์้�นตัวัจากฐานที่่�ตำ�าในปีก�อนหุ้น้าน่�	 การิใช้นโยบาย

การิคลุ่ังหุ้น้นการิบริิโภัค-ลุ่งที่้นภัาครัิฐ	 แลุ่ะอ้ตสาหุ้กริริมื่ส�งออกที่่�จะฟ์้�นตัวัตามื่แนวัโน้มื่เศริษัฐกิจโลุ่ก	 อย�างไริก็ด้่	 ภัาคอ้ตสาหุ้กริริมื่ 

ที่�องเที่่�ยวัที่่�มื่่ควัามื่สำาคัญมื่ากต�อเศริษัฐกิจไที่ย	 จะยังฟ์้�นตัวัไมื่�เต็มื่ที่่�จนกวั�าจะเหุ้็นผลุ่สำาเริ็จของการิฉ่ด้วััคซ่ื้นป้องกันการิริะบาด้ของ 

โริคโควิัด้	 19	 ใหุ้้กับปริะชากริโลุ่ก	 จนสามื่าริถืควับค้มื่การิริะบาด้ได้้มื่ากกวั�าน่�	 โด้ยคาด้วั�าอ้ตสาหุ้กริริมื่การิที่�องเที่่�ยวัจะกลุ่ับมื่าฟ้์�นตัวั

อ่กคริั�งในปี	2565

	 ตลุ่ที่.	เปิด้เผยข้อม่ื่ลุ่ในช�วังเด้้อนมื่กริาคมื่ถ่ืงเด้้อนธัันวัาคมื่	2563	ม่ื่บริิษััที่เข้าจด้ที่ะเบ่ยนในตลุ่าด้หุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์	แลุ่ะตลุ่าด้หุ้ลุ่กัที่ริพัิ่ย์	

เอม็ื่	เอ	ไอ	(MAI)	เพิิ่�มื่ข่�นอ่ก	26	บริิษััที่	ม่ื่ม่ื่ลุ่ค�าหุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์	ณ	ริาคาการิออกแลุ่ะเสนอหุ้ลัุ่กที่รัิพิ่ย์แก�ปริะชาชนทัี่�วัไปเป็นครัิ�งแริก	(Initial	Public	

Offering:	IPO)	ริวัมื่	1.44	แสนลุ้่านบาที่	ซ่ื้�งเป็นบริิษััที่ขนาด้ใหุ้ญ�	ด้้วัยม่ื่ลุ่ค�าการิริะด้มื่ท้ี่นมื่ากกวั�าหุ้น่�งหุ้ม่ื่นลุ้่านบาที่	จำานวัน	3	บริิษััที่	ได้้แก�	

บริิษััที่	เซ็ื้นที่รัิลุ่	ร่ิเที่ลุ่	คอร์ิปอเริชั�น	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)	ด้้วัยม่ื่ลุ่ค�าการิริะด้มื่ท้ี่น	6.3	หุ้ม่ื่นลุ้่านบาที่	บริิษััที่	เอสซ่ื้จ่	แพิ่คเกจจิ�ง	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)	

ด้้วัยม่ื่ลุ่ค�าการิริะดั้บท้ี่น	4.5	หุ้ม่ื่นลุ้่านบาที่	แลุ่ะบริิษััที่	ศร่ิตรัิงโกลุ่ฟ์ส์	(ปริะเที่ศไที่ย)	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)	ด้้วัยม่ื่ลุ่ค�าริะด้มื่ท้ี่น	1.5	หุ้ม่ื่นลุ้่านบาที่	

แลุ่ะจากข้อม่ื่ลุ่สิ�นเด้้อนธัันวัาคมื่	2563	ม่ื่ลุ่ค�าตลุ่าด้	(Market	Capitalization)	ของ	ตลุ่ที่.	อย่�ท่ี่�	16.1	ลุ้่านลุ้่านบาที่	ลุ่ด้ลุ่งร้ิอยลุ่ะ	3.8	จาก 

สิ�นปี	2562	ท่ี่�	16.1	ลุ้่านลุ้่านบาที่	ส�วันม่ื่ลุ่ค�าตลุ่าด้	(Market	Capitalization)	ของ	MAI	อย่�ท่ี่�	2.35	แสนลุ้่านบาที่	เพิิ่�มื่ข่�นร้ิอยลุ่ะ	9.2	จาก

สิ�นปี	2562	ท่ี่�	2.15	แสนลุ้่านบาที่

	 สำาหุ้ริับ	บลุ่.	ธันชาต	มื่่ส�วันแบ�งการิตลุ่าด้อย่�ที่่�ริ้อยลุ่ะ	2.91	เป็นอันด้ับที่่�	14	จากจำานวันบริิษััที่หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ที่ั�งสิ�น	38	บริิษััที่	

ที่ั�งน่�	ปริิมื่าณการิซื้้�อขายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์โด้ยริวัมื่ของตลุ่าด้หุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ต�อวััน	 เฉลุ่่�ยในปี	2563	ที่่�เพิ่ิ�มื่ข่�นริ้อยลุ่ะ	28	จากปี	2562	เป็น	6.7	

หุ้มื่่นลุ่้านบาที่	เป็นการิเพิ่ิ�มื่ข่�นของการิซื้้�อขายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ของกลุ่้�มื่นักลุ่งที่้นริายย�อย	(Retail	 Investor)	 เป็นหุ้ลุ่ัก	โด้ยมื่่สัด้ส�วันการิซื้้�อ

ขายคิด้เป็นริ้อยลุ่ะ	42.7	ของปริิมื่าณการิซื้้�อขายที่ั�งหุ้มื่ด้	แลุ่ะมื่่การิเติบโตส่งถื่งริ้อยลุ่ะ	66.7	จากปี	2562	ขณะที่่�กลุ่้�มื่นักลุ่งที่้นต�างชาติ	

(Foreign	 Investors)	 แลุ่ะนักลุ่งท้ี่นสถืาบัน	 (Institutional	 Investors)	 ม่ื่ปริิมื่าณการิซ้ื้�อขายเพิิ่�มื่ข่�นเที่�ากันท่ี่�ร้ิอยลุ่ะ	11.4	 จากปี	 2562	 

ทัี่�งน่�	 ในปีที่่�ผ�านมื่า	 บลุ่.	 ธันชาต	 สามื่าริถืริักษัาค้ณภัาพิ่ในการิใหุ้้บริิการิการิลุ่งที่้นหุ้้้นแลุ่ะกองที่้นกับลุ่่กค้าได้้อย�างด้่	 แลุ่ะมื่่การิออก

ผลุ่ิตภััณฑ์์การิลุ่งที่้นใหุ้มื่�ค้อ	ZEAL	หุ้ริ้อแผนจัด้สริริการิลุ่งที่้น	โด้ยเป็นการิบริิหุ้าริพิ่อริ์ตลุ่งที่้นใหุ้้กับลุ่่กค้า	ซื้่�งได้้ริับการิตอบริับที่่�ด้่จาก

ลุ่่กค้า	แลุ่ะสามื่าริถืสริ้างผลุ่ตอบแที่นได้้มื่ากกวั�าเป้าหุ้มื่ายแมื่้สภัาวัะการิลุ่งที่้นในปี	2563	จะเป็นปีที่่�มื่่ควัามื่ที่้าที่ายอย�างมื่ากก็ตามื่



053รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 2.	 สมื่าชกิในตลุ่าด้สญัญาซ้ื้�อขายลุ่�วังหุ้นา้	(TFEX)	ปจัจบ้นัมื่ท่ี่ั�งสิ�น	40	ริาย	ในป	ี2563	มื่ป่ริิมื่าณการิซ้ื้�อขายริวัมื่	120,193,573	

สัญญา	 ซ่ื้�งมื่่ปริิมื่าณการิซ้ื้�อขายเฉลุ่่�ยต�อวัันเที่�ากับ	 494,624	 สัญญา	 เพิิ่�มื่ข่�นจากปี	 2562	 ร้ิอยลุ่ะ	 15.47	 เมื่่อเที่่ยบกับปริิมื่าณการิ 

ซื้้�อขายเฉลุ่่�ยต�อวััน	โด้ยปริิมื่าณการิซื้้�อขายส�วันใหุ้ญ�มื่าจาก	SET50	Index	Futures	แลุ่ะ	Single	Stock	Futures	สำาหุ้ริับ	บลุ่.	ธันชาต 

มื่่ส�วันแบ�งการิตลุ่าด้อย่�ที่่�ริ้อยลุ่ะ	1.76	โด้ยอย่�ในอันด้ับที่่�	19	จากจำานวันสมื่าชิกในตลุ่าด้สัญญาซื้้�อขายลุ่�วังหุ้น้า	(TFEX)	ที่ั�งหุ้มื่ด้

 3.	 ปัจจ้บันธั้ริกิจที่่�ปร่ิกษัาที่างการิเงินแลุ่ะการิจัด้จำาหุ้น่ายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์เป็นธั้ริกิจที่่�มื่่การิแข�งขันส่ง	 ที่ั�งในส�วันของธั้ริกริริมื่ของ 

การิริะด้มื่ที่้น	การิเข้าจด้ที่ะเบ่ยนใน	ตลุ่ที่.	หุ้ริ้อการิควับริวัมื่กิจการิ	อย�างไริก็ตามื่	ศักยภัาพิ่การิแข�งขันหุ้ลุ่ักด้้านค้ณภัาพิ่การิใหุ้้บริิการิ 

ควัามื่เช่�ยวัชาญของบ้คลุ่ากริ	 ที่ั�งด้้านการิใหุ้้คำาแนะนำาที่่�ตอบสนองควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้าแลุ่ะการิแก้ปัญหุ้าใหุ้้กับลุ่่กค้า	 การิมื่ ่

เคริ้อข�ายของผ่้ใหุ้้บริิการิ	ตลุ่อด้จนการิสริ้างสริริค์	แลุ่ะนำาเสนอผลุ่ิตภััณฑ์์ใหุ้มื่�	ๆ 	ที่่�สามื่าริถืสริ้างมื่่ลุ่ค�าเพิ่ิ�มื่แลุ่ะปริะโยชน์ใหุ้้กับลุ่่กค้าได้้	

อันจะที่ำาใหุ้้ลุ่่กค้าเลุ่้อกใช้บริิการิของ	บลุ่.	ธันชาต	เพิ่ิ�มื่มื่ากข่�น

 การิจัด้หุ้าผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

 แหลั่งที�ม๊าขอ็งเงินท๊น

	 บลุ่.	ธันชาต	ด้ำาเนินกิจการิโด้ยใช้แหุ้ลุ่�งเงินที่้นจากส�วันของผ่้ถื้อหุ้้้น	ซื้่�งปริะกอบด้้วัยเงินที่้นแลุ่ะกำาไริสะสมื่เป็นหุ้ลุ่ัก	สำาหุ้ริับ

นโยบายการิจัด้การิเงินที่้นในอนาคตนั�น	 บลุ่.	 ธันชาต	 มื่่นโยบายการิจัด้หุ้าแหุ้ลุ่�งเงินที่้นใหุ้้สอด้คลุ้่องกับกิจกริริมื่แลุ่ะวััตถ้ืปริะสงค์ 

ในการิใช้เงิน	 โด้ยคำาน่งถ่ืงควัามื่เหุ้มื่าะสมื่ของอัตริาส�วันหุ้น่�สินริวัมื่ต�อส�วันของผ่้ถื้อหุ้้้น	 แลุ่ะอัตริาส�วันเงินกองที่้นต�อสินที่รัิพิ่ย์ 

สภัาพิ่คลุ่�องส้ที่ธัิ

 เงินลังท๊น

	 บลุ่.	 ธันชาต	 มื่่นโยบายลุ่งท้ี่นในตริาสาริที่้นริะยะกลุ่างถ่ืงริะยะยาวั	 โด้ยแบ�งวััตถ้ืปริะสงค์ในการิลุ่งที่้นเป็น	 2	 ลุ่ักษัณะ	

ค้อ	 การิลุ่งที่้นเชิงกลุ่ย้ที่ธั์ในกิจการิที่่�สามื่าริถืเสริิมื่การิปริะกอบธั้ริกิจใหุ้้กับบลุ่.	 ธันชาต	 หุ้ร้ิอกลุ่้�มื่บริิษััที่	 แลุ่ะการิลุ่งที่้นเพิ่่อ 

หุ้วัังผลุ่ตอบแที่นโด้ยจะพิ่ิจาริณาจากอัตริาผลุ่ตอบแที่นที่่�คาด้วั�าจะได้้ริับที่ั�งในริ่ปเงินปันผลุ่แลุ่ะกำาไริจากการิขายหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์

	 บลุ่.	 ธันชาต	 กำาหุ้นด้ใหุ้้เงินลุ่งที่้นริวัมื่ในตริาสาริที่้นจะต้องไมื่�เกินร้ิอยลุ่ะ	 60	 ของมื่่ลุ่ค�าเงินกองที่้นของบลุ่.	 ธันชาต 

แลุ่ะไมื่�ที่ำาใหุ้้อัตริาส�วันเงินกองที่้นสภัาพิ่คลุ่�องส้ที่ธัิของ	 บลุ่.	 ธันชาตตำ�ากวั�าเกณฑ์์ที่่�ที่างการิกำาหุ้นด้	 โด้ย	 บลุ่.	 ธันชาต	 สามื่าริถืลุ่งที่้น

ได้้ที่ั�งหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ที่่�จด้ที่ะเบ่ยนแลุ่ะไมื่�จด้ที่ะเบ่ยนใน	ตลุ่ที่.	แต�ต้องเป็นบริิษััที่หุ้ริ้อองค์กริที่่�มื่่พิ่้�นฐานที่างธั้ริกิจที่่�ด้่	มื่่ผลุ่ตอบแที่นในอัตริา

ที่่�เหุ้มื่าะสมื่	 กริณ่ที่่�เป็นหุ้ลุ่ักที่รัิพิ่ย์จด้ที่ะเบ่ยนต้องเป็นหุ้ลุ่ักที่ริัพิ่ย์ที่่�มื่่สภัาพิ่คลุ่�องในการิซ้ื้�อขาย	 โด้ยในการิตัด้สินใจลุ่งที่้นแต�ลุ่ะครัิ�งจะ

ต้องมื่่ข้อมื่่ลุ่เชิงวัิเคริาะหุ้์	เพิ่่อปริะกอบการิตัด้สินใจที่่�เพิ่่ยงพิ่อ	อย�างไริก็ตามื่	ปัจจ้บันเงินลุ่งที่้นของ	บลุ่.	ธันชาต	จะเป็นการิลุ่งที่้นเพิ่่อ

วััตถื้ปริะสงค์ในการิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยงเป็นหุ้ลุ่ัก

 การิจำัดหาเงินท๊นหริือ็การิให้ก้้ย์ืม๊ผ่านบ๊คคลัที�เกี�ย์วิข้อ็งกับผ้้บริิหาริหริือ็ผ้้ถืือ็ห๊้นริาย์ใหญ่่

	 บลุ่.	 ธันชาต	 มื่่การิจัด้หุ้าเงินที่้นในร่ิปแบบของที่้นแลุ่ะเงินก้่ย้มื่ผ�านบริิษััที่ที่่�เก่�ยวัข้องกัน	 ค้อ	 ธันาคาริธันชาต	 แลุ่ะสถืาบัน 

การิเงินต�าง	ๆ
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ธุ์รกิจปีระกัน

	 การิด้ำาเนินธั้ริกิจปริะกันของกลุ่้�มื่ธันชาต	 แบ�งออกเป็น	 2	 ปริะเภัที่ธั้ริกิจ	 ได้้แก�	 ธั้ริกิจปริะกันภััย	 ด้ำาเนินการิโด้ย	 ธันชาต 

ปริะกันภััย	 ใหุ้้บริิการิริับปริะกันวัินาศภััยที่้กปริะเภัที่	แลุ่ะธั้ริกิจปริะกันช่วัิต	ด้ำาเนินการิโด้ย	เอ็มื่บ่เค	 ไลุ่ฟ์์	ปริะกอบธั้ริกิจหุ้ลุ่ักปริะเภัที่

ธั้ริกิจปริะกันช่วัิต	สำาหุ้ริับสถืาบันแลุ่ะองค์กริ	แลุ่ะสำาหุ้ริับบ้คคลุ่ที่ั�วัไป

บริิษััที่	ธันชาตปริะกันภััย	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)

“ถึึงแม้้จะได้้รัับผลกรัะทบจากการัรัะบาด้ของโรัคโควิิด้ 19 โด้ยเฉพาะใน

ช่่วิงไตรัม้าสท่� 2 ของปีี 2563 จากข้อมู้ลของสม้าคม้วิินาศภััยไทย ภัาพรัวิม้ 

ธุุรักิจปีรัะกันวิินาศภััยในปีี 2563 ยังม้่อัตรัาการัเติบโตอยู่ท่�ปีรัะม้าณ 

รั้อยละ 3.5 โด้ยม้่เบ่�ยปีรัะกันภััยรัับรัวิม้ปีรัะม้าณ 252,600 ล้านบาท เปี็น

ผลจากการัลงทนุและกรัะตุน้การับรัโิภัคภัายในปีรัะเทศจากทางรัฐับาล และ

การัต่นตัวิในการัซื้้�อปีรัะกันสุขภัาพเพิ�ม้ขึ�นจากปีรัะช่าช่น และช่่วิงปีลายปีี

ม้่กำาลังซื้้�อรัถึยนต์เพิ�ม้ขึ�นจากกิจกรัรัม้ส่งเสรัิม้การัตลาด้ (Promotion) ใน

งานม้หกรัรัม้ยานยนต์

 ในปีี 2564 สม้าคม้ปีรัะกันวิินาศภััยไทยได้้ปีรัะเม้ินอัตรัาการัเติบโตของ

ธุุรักิจปีรัะกันวิินาศภััยไทยท่�ปีรัะม้าณรั้อยละ 5 ม้่ปีัจจัยสนับสนุนจากการั 

ฟื้้�นตวัิของอปุีสงคภ์ัายในปีรัะเทศและการัปีรับัตวัิในทศิทางท่�ด้ข่องเศรัษฐกจิ

โลก โด้ยคาด้วิ่าปีรัะกันภััยสุขภัาพจะม้่อัตรัาเพิ�ม้ขึ�นอย่างต่อเน่อง จากการั

ท่�ปีรัะช่าช่นเห็นควิาม้สำาคัญของการัม้่ควิาม้คุ้ม้ครัองเพ่อรัองรัับควิาม้เส่�ยง

ด้า้นคา่รักัษาพยาบาลท่�สงูม้ากขึ�นม้าก รัวิม้ถึงึควิาม้เส่�ยงจากการัรัะบาด้ของ 

โรัคโควิิด้ 19 และหากภัาครััฐผลักด้ันให้ม้่การัลด้หย่อนภัาษ่เบ่�ยปีรัะกัน

สุขภัาพเพิ�ม้ขึ�นน่าจะเปี็นแรังจูงใจให้การัซื้้�อปีรัะกันภััยเพิ�ม้ขึ�นไปีด้้วิย 

นอกจากน่� จากการัท่�ปีรัะช่าช่นปีรัับเปีล่�ยนรัูปีแบบการัใช่้ช่่วิิตไปีจากเด้ิม้  

ไม้่วิ่าจะทำางานจากท่�บ้าน (Work	 From	 Home) ม้ากขึ�น และม้่ควิาม้ 

คุ้นเคยกับการัซื้้�อขายผ่านรัะบบออนไลน์ ภัาคธุุรักิจปีรัะกันวิินาศภััยจึงให้

ควิาม้สำาคัญกับการัพัฒนา Digital	 Insurance และผลิตภััณฑ์์ใหม้่ ๆ ท่�

เหม้าะสม้กับการันำาเสนอผ่านช่่องทางออนไลน์ เพ่อลูกค้าสาม้ารัถึเข้าถึึง

ควิาม้คุ้ม้ครัองได้้ง่าย สะด้วิก รัวิด้เรั็วิ”

นายพีีระพีัฒน์  เมฆสิิงห์์วีี 

กริริมื่การิผ่้จัด้การิ



055รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

โคริงสริ้างกริริมื่การิบริิษััที่แลุ่ะคณะกริริมื่การิช้ด้ย�อย

รายชื่อกรรมการ ตุำาแหน่ง

1.	 นายบันเที่ิง		 ตันติวัิที่ ปริะธัานกริริมื่การิ

2.	 นายศ้ภัเด้ช		 พิ่่นพิ่ิพิ่ัฒน์ ริองปริะธัานกริริมื่การิ	ปริะธัานกริริมื่การิบริิหุ้าริ

3.	 นายปริะพิ่ันธั์		 อน้พิ่งษั์องอาจ ริองปริะธัานกริริมื่การิบริิหุ้าริ

4.	 นายวัิเช่ยริ		 เมื่ฆตริะการิ ปริะธัานกริริมื่การิตริวัจสอบ	กริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง	แลุ่ะกริริมื่การิกำากับ

เที่คโนโลุ่ย่สาริสนเที่ศ

5.	 นายพิ่ิริัส		 ปริะด้ิษัฐวัณิช ปริะธัานกริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง	กริริมื่การิตริวัจสอบ	แลุ่ะกริริมื่การิกำากับ

เที่คโนโลุ่ย่สาริสนเที่ศ

6.	 นายส้ริพิ่ันธั์		 เมื่ฆนาวัิน ปริะธัานกริริมื่การิกำากับเที่คโนโลุ่ย่สาริสนเที่ศ	กริริมื่การิตริวัจสอบ	แลุ่ะ

กริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง

7.	 นางธันวัันต์		 ชัยสิที่ธัิการิค้า กริริมื่การิ

8.	 นายวัิลุ่เลุ่่ยมื่		 จอริ์จ	ซื้าอิด้ กริริมื่การิ

9.	 นายแซื้มื่มื่วัลุ่		 แอนโที่น่	โด้โที่ริ กริริมื่การิ

10.	นายพิ่่ริะพิ่ัฒน์		 เมื่ฆสิงหุ้์วั่ กริริมื่การิบริิหุ้าริ	กริริมื่การิกำากับควัามื่เส่�ยง	กริริมื่การิกำากับเที่คโนโลุ่ย่

สาริสนเที่ศ	แลุ่ะกริริมื่การิผ่้จัด้การิ

 วัิสัยที่ัศน์

	 ธันชาตปริะกันภััยมื่้�งมื่ั�นส่�ควัามื่เป็นเลุ่ิศในธั้ริกิจปริะกันภััย	 โด้ยเปลุ่่�ยนกริอบการิพัิ่ฒนาผลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะการิใหุ้้บริิการิอย�าง

สริ้างสริริค์	มื่่การิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยงอย�างมื่้ออาช่พิ่	เพิ่่อเพิ่ิ�มื่พิ่่นศักยภัาพิ่ในการิแข�งขัน	โด้ยคำาน่งควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้าเป็นหุ้ลุ่ัก	เพิ่่อ

เอ้�อปริะโยชน์อันส่งส้ด้ต�อลุ่่กค้า	พิ่นักงาน	ค่�ค้า	สังคมื่	แลุ่ะผ่้ถื้อหุ้้้น

 พิ่ันธักิจ

	 -	 พิ่ัฒนาผลุ่ิตภััณฑ์์อย�างสริ้างสริริค์	มื่่ควัามื่หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย	เพิ่่อตอบสนองที่้กควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้าได้้อย�างตริงใจ

	 -	 พิ่ัฒนาค้ณภัาพิ่การิใหุ้้บริิการิ	แลุ่ะการิบริิการิหุ้ลุ่ังการิขาย	เพิ่่อปริะโยชน์ส่งส้ด้ของลุ่่กค้า

	 -	 ใหุ้้บริิการิด้้วัยควัามื่เป็นธัริริมื่

 ลุ่ักษัณะผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 ธันชาตปริะกันภััย	 ใหุ้้บริิการิปริะกันภััย	 โด้ยคริอบคลุ่้มื่ถื่งการิริับปริะกันวัินาศภััย	 ได้้แก�	 การิปริะกันภััยริถืยนต์	 การิปริะกัน

อัคค่ภััย	การิปริะกันภััยเบ็ด้เตลุ่็ด้	แลุ่ะธั้ริกิจการิลุ่งที่้น

 การิตลุ่าด้แลุ่ะการิแข�งขัน

	 ในปี	 2563	 ถื้อเป็นปีที่่�ธ้ัริกิจปริะกันวัินาศภััยต้องเผชิญกับภัาวัะเศริษัฐกิจหุ้ด้ตัวัเพิ่ริาะสถืานการิณ์การิแพิ่ริ�ริะบาด้ของ

โริคโควิัด้	 19	 แลุ่ะควัามื่ไมื่�แน่นอนที่างการิเมื่้อง	 จากข้อมื่่ลุ่สำานักอัตริาเบ่�ยปริะกันวิันาศภััย	 ในช�วัง	 12	 เด้้อน	 (มื่กริาคมื่-ธัันวัาคมื่)	 

มื่่เบ่�ยปริะกันริับโด้ยตริงริวัมื่	 254,376	 ลุ่้านบาที่	 เติบโตริ้อยลุ่ะ	 3.93	 เมื่่อเที่่ยบกับช�วังเด้่ยวักันของปีก�อน	 โด้ยการิปริะกันภััยแต�ลุ่ะ

ปริะเภัที่มื่่แนวัโน้มื่การิเติบโตที่่�ด้่	 โด้ยเฉพิ่าะในส�วันปริะกันภััยเบ็ด้เตล็ุ่ด้เติบโตร้ิอยลุ่ะ	 9.17	 อันเน่องจากการิขายปริะกันส้ขภัาพิ่	 

โควิัด้	19	แต�ในส�วันของปริะกันริถืยนต์	ซื้่�งเปน็สดั้ส�วันใหุ้ญ�ส้ด้ของปริะกนัวันิาศภัยัมื่ก่าริเตบิโตริอ้ยลุ่ะ	1.38	(การิเตบิโตของภัาคบงัคบั	

ริ้อยลุ่ะ	1.42	ภัาคสมื่ัคริใจ	ริ้อยลุ่ะ	1.38)	โด้ยปัจจัยที่่�มื่่ผลุ่ต�อการิเติบโตของเบ่�ยปริะกันริับโด้ยตริง	ได้้แก�	ปริิมื่าณการิจำาหุ้น่ายริถืยนต์

ในปริะเที่ศที่่�มื่่ยอด้ขายลุ่ด้ลุ่ง	การิปริับเพิ่ิ�มื่เบ่�ยปริะกันสำาหุ้ริับกริมื่ธัริริมื่์ปริะกันภััยริถืยนต์ภัาคสมื่ัคริใจเพิ่่อใหุ้้สอด้คลุ่้องกับการิปริับเพิ่ิ�มื่

ควัามื่ค้้มื่คริองของ	คปภั.
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	 ที่ั�งน่�	 ธันชาตปริะกันภััยได้้มื่่การิพิ่ัฒนาแลุ่ะปริับเปลุ่่�ยนในหุ้ลุ่ายด้้านเพิ่่อใหุ้้สอด้รัิบกับสถืานการิณ์ที่่�เปลุ่่�ยนแปลุ่งแลุ่ะเพิ่่อใหุ้้

บริิการิเข้าถื่งลุ่่กค้าใหุ้้ได้้ริับควัามื่สะด้วักมื่ากข่�น	ด้ังน่�

	 1.	 ธันชาตปริะกันภััยได้้มื่่การิพิ่ัฒนาช�องที่างการิที่ำาธั้ริกริริมื่ผ�านช�องที่างออนไลุ่น์	 โด้ยธันชาตปริะกันภััยมื่่	 Line	 Official	

Account	“ธันชาตปริะกันภัยั”	เพิ่อ่พิ่ร้ิอมื่ที่่�จะช�วัยเหุ้ลุ่อ้ด้แ่ลุ่ลุ่ก่ค้า	ที่ก้ที่่�ที่ก้เวัลุ่า	ได้ต้ลุ่อด้	24	ชั�วัโมื่ง	ที่ั�งในเร่ิองของการิด้ข้่อมื่ลุ่่กริมื่ธัริริม์ื่	

การิเคลุ่มื่ผ�านไลุ่น์	การิค้นหุ้าอ่�	แลุ่ะสิที่ธัิพิ่ิเศษัต�าง	ๆ	เพิ่่อลุ่ด้ควัามื่เส่�ยงของลุ่่กค้าจากการิเด้ินที่าง

	 2.	 มื่่การิออกผลุ่ิตภััณฑ์์ที่่�สอด้คลุ่้องกับสภัาวัะเศริษัฐกิจจากสถืานการิณ์การิริะบาด้ของโริคโควิัด้	 19	 ซ่ื้�งเป็นแบบปริะกัน

ที่่�ใหุ้้ควัามื่ค้้มื่คริองที่่�ค้้มื่ค�า	 ริะยะสั�น	 แลุ่ะเบ่�ยปริะกันที่่�ริาคาไมื่�ส่งมื่าก	 เพิ่่อช�วัยแบ�งเบาค�าใช้จ�ายของลุ่่กค้า	 เช�น	 ปริะกันภััยริถืยนต์ 

โควิัด้	สมื่าย	แลุ่ะปริะกนัริถืยนต	์ธันชาต	2+	จดั้เตม็ื่ริะยะสั�น	เพิ่อ่แบ�งเบาควัามื่กังวัลุ่ใจแลุ่ะเปน็ตัวัช�วัยในการิลุ่ด้ภัาริะค�าใช้จ�ายของลุ่ก่คา้

	 3.	 มื่่ที่่�ตั�งสำานักงานแลุ่ะแผนปฏิิบัติงานสำาริองเพิ่่อริับมื่้อกับสถืานการิ์ฉ้กเฉินต�าง	ๆ	อย�างมื่่ปริะสิที่ธัิภัาพิ่	เพิ่่อควัามื่ต�อเน่อง

ของการิบริิการิแลุ่ะสริ้างควัามื่มื่ั�นใจต�อปริะสิที่ธัิภัาพิ่การิใหุ้้การิบริิการิลุ่่กค้าได้้อย�างต�อเน่อง

	 แลุ่ะในปี	 2564	 ธันชาตปริะกันภััยตั�งเป้าหุ้มื่ายการิเติบโตของเบ่�ยปริะกันภััยริับริวัมื่เที่�ากับ	 8,830	 ลุ้่านบาที่	 ซื้่�งที่ั�งน่�ได้้

มื่่แผนธั้ริกิจแลุ่ะกลุ่ย้ที่ธั์เพิ่่อใหุ้้บริริลุ่้เป้าหุ้มื่าย	 โด้ยมื่่การิวัางแผนการิออกแบบผลิุ่ตภััณฑ์์ปริะกันภััยที่่�สอด้คลุ่้องกับควัามื่ต้องการิ 

สภัาพิ่คลุ่�องที่างการิเงิน	 แลุ่ะพิ่ฤติกริริมื่ที่่�ได้้มื่่การิปริับเปลุ่่�ยนไปของลุ่่กค้า	 เพ่ิ่อใหุ้้สอด้คลุ่้องกับสถืานการิณ์ในปัจจ้บันอย�าง 

ต�อเน่อง	แลุ่ะมื่่การิใหุ้้การิบริิการิผ�านช�องที่าง	Line	Official	Account	“ธันชาตปริะกันภััย”	ซื้่�งเป็นริะบบชำาริะเบ่�ยปริะกันภััยออนไลุ่น์ 

เพิ่่ออำานวัยควัามื่สะด้วักลุ่่กค้าต�ออาย้ปริะกันภััย	 สามื่าริถืจ�ายเบ่�ยปริะกันภััยได้้ที่ันที่่	 ที่้กที่่�	 ตลุ่อด้	 24	 ชั�วัโมื่ง	 ภัายใต้มื่าตริฐาน 

ควัามื่ปลุ่อด้ภััยส่งส้ด้	โด้ยริะบบจะแสด้งริายการิกริมื่ธัริริมื่์ที่่�ใกลุ่้จะหุ้มื่ด้อาย้แลุ่ะจำานวันค�าเบ่�ยปริะกันภััย	สามื่าริถืจ�ายได้้ที่ั�งเงินสด้แลุ่ะ

ผ�อนชำาริะผ�านบัตริเคริด้ิตที่่�ริ�วัมื่ริายการิเพิ่่อเพิ่ิ�มื่ควัามื่สะด้วักใหุ้้ลุ่่กค้าที่่�ต�ออาย้ปริะกันภััย

	 ในด้้านช�องที่างการิขาย	 หุ้ลัุ่งจากที่่�ธันาคาริธันชาตได้้มื่่การิควับริวัมื่กับธันาคาริที่หุ้าริไที่ย	 ที่ำาใหุ้้ธันชาตปริะกันภััยมื่่ช�อง

ที่างการิขายเพิ่ิ�มื่ข่�น	ฐานลุ่่กค้าเพิ่ิ�มื่มื่ากข่�นจากเด้ิมื่ที่่�ขายผ�านธันาคาริธันชาตเพิ่่ยงธันาคาริเด้่ยวั	แลุ่ะในขณะเด้่ยวักันธันชาตปริะกันภััย

ก็ได้้ปริับปริ้งช�องที่างการิขายอ่น	เช�น	ช�องที่างออนไลุ่น์	เพิ่่อใหุ้้ที่ันกับการิเปลุ่่�ยนแปลุ่งที่างเที่คโนโลุ่ย่ที่่�ริวัด้เริ็วัแลุ่ะเพิ่่อริองริับกับการิ

เปลุ่่�ยนแปลุ่งของพิ่ฤติกริริมื่ผ่้บริิโภัคในปัจจ้บัน

	 นอกจากน่�	ธันชาตปริะกนัภัยัได้ม้ื่ก่ารินำาเที่คโนโลุ่ยเ่ขา้มื่าช�วัยบริิหุ้าริจดั้การิขอ้มื่ลุ่่	โด้ยมื่ก่าริริิเริิ�มื่ร่ิปแบบของการิจดั้เกบ็ขอ้มื่ลุ่่

ผ�านคลุ่าวัด้์	เพิ่่อการิจัด้เกบ็ขอ้มื่่ลุ่ที่่�มื่่ปริะสิที่ธัิภัาพิ่แลุ่ะควัามื่ปลุ่อด้ภััยของขอ้มื่่ลุ่เพิ่ิ�มื่มื่ากข่�น	แลุ่ะได้้มื่่การินำาเที่คโนโลุ่ย่ปัญญาปริะด้ิษัฐ์	

(Artificial	Intelligence:	AI)	มื่าใช้ในกริะบวันการิที่ำางานมื่ากข่�น	เช�น	การิออกกริมื่ธัริริมื่์ในริ่ปแบบอิเลุ่็กที่ริอนิกส์	(e-Policy)	เพิ่่อลุ่ด้

ริะยะเวัลุ่าในการิที่ำางาน	เป็นตน้	ที่ั�งน่�	เพิ่อ่เพิ่ิ�มื่ศกัยภัาพิ่การิเปน็ผ่น้ำาในธ้ัริกจิปริะกนัภัยัแลุ่ะส�งมื่อบการิบริิการิใหุ้ก้บัลุ่ก่คา้	ค่�คา้	ได้อ้ย�าง

ริวัด้เริ็วั	 ที่ั�วัถื่งแลุ่ะขยายฐานลุ่่กค้าใหุ้้กวั้างขวัางข่�น	 โด้ยในปี	 2564	 จากการิคาด้การิณ์ของสมื่าคมื่ปริะกันวัินาศภััยไที่ย	 ธั้ริกิจปริะกัน

วัินาศภััยจะเติบโตที่่�ริ้อยลุ่ะ	5	โด้ยมื่่เบ่�ยปริะกันภััยริับริวัมื่อย่�ที่่�	250,000	-	262,500	ลุ่้านบาที่	ซื้่�งเป็นอัตริาที่่�เพิ่ิ�มื่ข่�นตามื่แนวัโน้มื่การิ

เติบโตของเศริษัฐกิจไที่ยในปีหุ้น้า



057รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

บริิษััที่	เอ็มื่	บ่	เค	ไลุ่ฟ์์	ปริะกันช่วัิต	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)

โคริงสริ้างกริริมื่การิบริิษััที่แลุ่ะคณะกริริมื่การิช้ด้ย�อย

รายชื่อกรรมการ ตุำาแหน่ง

1.	 นายศ้ภัเด้ช	 พิ่่นพิ่ิพิ่ัฒน์ ปริะธัานกริริมื่การิ

2.	 นายนพิ่ด้ลุ่	 เริ้องจินด้า ริองปริะธัานกริริมื่การิ	แลุ่ะปริะธัานกริริมื่การิบริิหุ้าริ

3.	 พิ่.ต.อ.	ญาณพิ่ลุ่	 ยั�งย้น ปริะธัานกริริมื่การิตริวัจสอบ

4.	 นายปานฑ์ิต	 ชนะภััย กริริมื่การิตริวัจสอบ

5.	 นายสิที่ธัินาที่	 ด้วังริัตน์ กริริมื่การิตริวัจสอบ

6.	 นายส้เวัที่ย์	 ธั่ริวัชิริก้ลุ่ กริริมื่การิ

7.	 นายสมื่บ่ริณ์	 ปริะสบพิ่ิบ่ลุ่ กริริมื่การิ

8.	 นายกำาธัริ	 ตันติศิริิวััฒน์ กริริมื่การิ

9.	 นางธันวัันต์	 ชัยสิที่ธัิการิค้า กริริมื่การิบริิหุ้าริ

10.	นายพิ่ิบ่ลุ่	 วัศินชัชวัาลุ่* กริริมื่การิบริิหุ้าริ	แลุ่ะกริริมื่การิผ่้จัด้การิ

หุ้มื่ายเหุ้ต้	 *	นายพิ่ิบ่ลุ่	วัศินชัชวัาลุ่	เกษั่ยณอาย้การิที่ำางาน	มื่่ผลุ่ตั�งแต�วัันที่่�	1	มื่กริาคมื่	2564

“เอม็ื่บเ่ค	ไลุ่ฟ์	์มื่แ่ผนที่่�จะปริบัปร้ิงโคริงสริา้งของช�องที่างการิขายใหุ้ส้ามื่าริถื

ตอบสนองกับค่�ค้าแลุ่ะลุ่่กค้าของที่างเอ็มื่บ่เค	 ไลุ่ฟ์์	 ใหุ้้มื่่ปริะสิที่ธัิภัาพิ่มื่าก 

ยิ�งข่�น	 แลุ่ะพิ่ัฒนาแบบปริะกันอย�างต�อเน่องที่ั�งปี	 เพิ่่อสนองควัามื่ต้องการิ

ของค่�คา้แลุ่ะลุ่ก่คา้	เพิ่อ่ควัามื่เหุ้มื่าะสมื่จงัหุ้วัะควัามื่ตอ้งการิ	เช�น	ช�วังฤด้ใ่น

การิจดั้การิเริอ่งภัาษ่ั	เปน็ต้น	แลุ่ะนอกจากน่�	เอม็ื่บเ่ค	ไลุ่ฟ์จ์ะเตร่ิยมื่ด้ำาเนนิการิ 

เริอ่งการิปริบัปร้ิงกริะบวันการิที่ำางานใหุ้ท้ี่นัสมื่ยั	โด้ยอาศยัเที่คโนโลุ่ยเ่ขา้มื่า

เป็นเคริ่องมื่้อ	ที่ั�งในแง�ที่่�จะอำานวัยควัามื่สะด้วักใหุ้้แก�ลุ่่กค้า	ค่�ค้า	ริวัมื่ไปถื่ง

เพิ่ิ�มื่ปริะสิที่ธัิภัาพิ่ในการิใหุ้้บริิการิแลุ่ะควับค้มื่ต้นที่้นของเอ็มื่บ่เค	ไลุ่ฟ์์	แลุ่ะ

บริิหุ้าริที่ริัพิ่ยากริได้้อย�างมื่่ปริะสิที่ธัิภัาพิ่มื่ากยิ�งข่�นในอนาคตอ่กด้้วัย”

นาย์พิบ้ลั  วิศินชัชวิาลั

กริริมื่การิผ่้จัด้การิ
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 วัิสัยที่ัศน์

	 เป็นบริิษััที่ปริะกันช่วัิตที่างเลุ่้อก	(Alternative	Insurer)	ที่่�นำาเสนอผลุ่ิตภััณฑ์์ใหุ้้แก�ลุ่่กค้ากลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่ายเฉพิ่าะที่่�เอ็มื่บ่เค	ไลุ่ฟ์์

เลุ่้อกสริริแลุ่้วัอย�างต�อเน่อง	มื่่ควัามื่มื่ั�นคงแลุ่ะเป็นที่่�ไวั้วัางใจของผ่้มื่่ส�วันเก่�ยวัข้องที่้กภัาคส�วัน

 พิ่ันธักิจ

	 นำาเสนอผลิุ่ตภัณัฑ์ป์ริะกันช่วิัตที่่�ทัี่นสมื่ยัโด้ยยด่้ถ้ือควัามื่ต้องการิของลุ่ก่คา้ของเอ็มื่บเ่ค	ไลุ่ฟ์์	เปน็สำาคญัพิ่ร้ิอมื่ที่ั�งใหุ้้การิบริิการิ

ที่่�เป็นเลุ่ิศสริ้างควัามื่ส้ขแลุ่ะอ้�นใจใหุ้้แก�ลุ่่กค้าของเอ็มื่บ่เค	ไลุ่ฟ์์

 ลุ่ักษัณะผลิุ่ตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 เอ็มื่บ่เค	ไลุ่ฟ์์	ใหุ้้บริิการิริับปริะกันช่วัิตริายบ้คคลุ่	ปริะกันช่วัิตกลุ่้�มื่	ซื้่�งเป็นหุ้ลุ่ักปริะกันด้้านการิออมื่เงิน	ใหุ้้ควัามื่ค้้มื่คริองช่วัิต

แลุ่ะส้ขภัาพิ่	สำาหุ้ริับบ้คคลุ่	ลุ่่กค้าสถืาบัน	แลุ่ะองค์กริที่ั�วัไป	โด้ยมื่่ผลุ่ิตภััณฑ์์ต�าง	ๆ	ปริะกอบด้้วัย

	 ด้า้นผลุ่ติภัณัฑ์ป์ริะกนัช่วัติริายบค้คลุ่	มื่ผ่ลุ่ติภัณัฑ์ท์ี่่�เหุ้มื่าะสำาหุ้ริบัการิวัางแผนอนาคต	เพิ่อ่เสริิมื่สร้ิางหุ้ลุ่กัปริะกนัควัามื่มื่ั�นคง 

ได้้อย�างสอด้คลุ้่องตามื่วััตถ้ืปริะสงค์ของแต�ลุ่ะบ้คคลุ่อย�างแท้ี่จริิง	 โด้ยผลิุ่ตภััณฑ์์ปริะกันช่วิัตริายบ้คคลุ่มื่่หุ้ลุ่ายร่ิปแบบ	 ซ่ื้�งแต�ลุ่ะแบบ

จะมื่่ลัุ่กษัณะควัามื่ค้้มื่คริองช่วิัต	 ผลุ่ปริะโยชน์เงินค้น	 ริะยะเวัลุ่าเอาปริะกันภััย	 แลุ่ะริะยะเวัลุ่าการิชำาริะเบ่�ยปริะกันภััยที่่�แตกต�างกัน

ออกไป	ปริะกอบไปด้้วัย

	 •	 ผลุ่ิตภััณฑ์์แบบสะสมื่ที่ริัพิ่ย์	 เป็นแบบปริะกันที่่�กำาหุ้นด้เง่อนไขการิจ�ายเงินเอาปริะกันภััยใหุ้้แก�ผ่้เอาปริะกันภััยเมื่่อ 

มื่่ช่วิัตอย่�	 ณ	 วัันที่่�กริมื่ธัริริม์ื่คริบกำาหุ้นด้สัญญา	 หุ้ร้ิอจ�ายเงินเอาปริะกันภััยใหุ้้แก�ผ่้รัิบปริะโยชน์เมื่่อผ่้เอาปริะกันภััยเส่ยช่วิัตลุ่งภัายใน

ริะยะเวัลุ่าของการิปริะกนัภัยั	ผลุ่ติภัณัฑ์แ์บบสะสมื่ที่รัิพิ่ย์มื่ส่�วันผสมื่ของการิค้้มื่คริองช่วิัตแลุ่ะการิออมื่ที่รัิพิ่ย์	มื่้�งเนน้การิใหุ้ผ้ลุ่ปริะโยชน์

ด้า้นการิออมื่ที่ริพัิ่ยเ์ปน็หุ้ลุ่กั	ด้งันั�น	จง่มื่ผ่ลุ่ปริะโยชนเ์งนิคน้หุ้ลุ่ายร่ิปแบบ	ที่ั�งเงนิคน้ในริะหุ้วั�างริะยะสญัญาแลุ่ะเมื่อ่สญัญาคริบกำาหุ้นด้	

ริวัมื่ถื่งมื่่ริะยะเวัลุ่าเอาปริะกันภััย	แลุ่ะริะยะเวัลุ่าชำาริะเบ่�ยปริะกันภััยที่่�หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่าย	เพิ่่อตอบสนองตามื่แต�ลุ่ะวััตถื้ปริะสงค์ของการิออมื่

เพิ่่ออนาคตที่่�แตกต�างกันของผ่้เอาปริะกันภััย

	 •	 ผลุ่ติภัณัฑ์แ์บบบำานาญ	เป็นแบบปริะกันที่่�มื่้�งเน้นการิออมื่เงินในขณะที่่�ผ่เ้อาปริะกันภัยัยังอย่�ในวััยที่ำางานแลุ่ะมื่ร่ิายได้	้โด้ย 

มื่วั่ัตถ้ืปริะสงคเ์พิ่อ่สริา้งหุ้ลุ่กัปริะกนัริายได้ใ้หุ้แ้ก�ผ่เ้อาปริะกนัภัยัไวัใ้ชอ้ย�างเพ่ิ่ยงพิ่อตามื่ควัามื่ตอ้งการิยามื่เกษ่ัยณอายหุ้้ร้ิอยามื่ชริาภัาพิ่	 

ซื้่�งผ่เ้อาปริะกนัภัยัจะได้ร้ิบัเงนิบำานาญเปน็ริายงวัด้อย�างสมื่ำ�าเสมื่อ	ตามื่ริะยะเวัลุ่าที่่�กำาหุ้นด้ไวัใ้นกริมื่ธัริริมื่	์โด้ย	เอม็ื่บเ่ค	ไลุ่ฟ์	์จะเริิ�มื่จ�าย 

เงินบำานาญอย�างน้อยตั�งแต�ผ่้เอาปริะกันภััยมื่่อาย้คริบ	 60	ปี	 จนถื่งอาย้ไมื่�ตำ�ากวั�า	 85	ปี	 ที่ั�งน่�	 ผลุ่ิตภััณฑ์์แบบบำานาญจะไมื่�มื่่การิจ�าย 

ผลุ่ปริะโยชนอ์น่ใด้ก�อนรัิบเงนิบำานาญ	ยกเวัน้ผลุ่ปริะโยชนก์ริณเ่ส่ยช่วิัต	ซ่ื้�งเอม็ื่บเ่ค	ไลุ่ฟ์์	จะจ�ายตามื่จำานวันเงนิเอาปริะกนัภัยัใหุ้แ้ก�ผ่รั้ิบ 

ปริะโยชน์

	 •	 ผลุ่ิตภััณฑ์์แบบชั�วัริะยะเวัลุ่า	 เป็นแบบปริะกันที่่�กำาหุ้นด้เง่อนไขการิจ�ายเงินเอาปริะกันภััยใหุ้้แก�ผ่้รัิบปริะโยชน์เมื่่อ 

ผ่้เอาปริะกันภััยเส่ยช่วัิตลุ่งภัายในริะยะเวัลุ่าควัามื่ค้้มื่คริอง	เช�น	5	ปี	10	ปี	15	ปี	หุ้ริ้อ	18	ปี	เป็นต้น	วััตถื้ปริะสงค์ของผลุ่ิตภััณฑ์์แบบ

ชั�วัริะยะเวัลุ่าน่�	มื่้�งเน้นควัามื่ค้ม้ื่คริองการิเส่ยช่วิัตเป็นหุ้ลัุ่ก	ไมื่�มื่ส่�วันของการิออมื่ที่รัิพิ่ย์	แลุ่ะไมื่�มื่เ่งินคน้ใหุ้้หุ้ากผ่เ้อาปริะกนัภัยัมื่ช่่วิัตอย่�	

ณ	 วัันที่่�กริมื่ธัริริมื่์คริบกำาหุ้นด้สัญญา	 ด้ังนั�น	 อัตริาเบ่�ยปริะกันภััยจ่งตำ�ากวั�าแบบปริะกันช่วัิตริายบ้คคลุ่อ่น	 ๆ	 จ่งเหุ้มื่าะกับผ่้ที่่�ต้องการิ

ควัามื่ค้้มื่คริองส่ง	แต�ชำาริะเบ่�ยปริะกันภััยตำ�า

	 ด้้านผลุ่ิตภััณฑ์์ปริะกันอ้บัติเหุ้ต้ส�วันบ้คคลุ่	 มื่่ผลุ่ิตภััณฑ์์ที่่�ใหุ้้ควัามื่ค้้มื่คริองที่ั�งการิเส่ยช่วิัต	 ที่้พิ่พิ่ลุ่ภัาพิ่ถืาวัริสิ�นเชิง	 แลุ่ะ 

การิบาด้เจ็บอันเน่องมื่าจากอ้บัติเหุ้ต้	ตลุ่อด้	24	ชั�วัโมื่ง	ค้้มื่คริองอ้บัติเหุ้ต้จากการิขับข่�หุ้ริ้อโด้ยสาริริถืจักริยานยนต์	ชด้เชยริายได้้ส่งส้ด้	

365	วััน	สามื่าริถืเลุ่้อกที่ำาปริะกันได้้ที่ั�งแบบริายเด้่�ยวัแลุ่ะแบบคริอบคริัวั	โด้ยค้้มื่คริองสมื่าชิกที่่�มื่่อาย้ริะหุ้วั�าง	1-65	ปี

	 ด้า้นผลุ่ติภัณัฑ์ป์ริะกนัช่วัติกลุ่้�มื่	มื่ผ่ลุ่ติภัณัฑ์ท์ี่ั�งแบบที่่�ใหุ้ค้วัามื่ค้ม้ื่คริองช่วัติ	ค้ม้ื่คริองอบ้ตัเิหุ้ต	้แลุ่ะควัามื่ค้ม้ื่คริองด้า้นส้ขภัาพิ่	

โด้ยใหุ้ค้วัามื่ค้ม้ื่คริองที่ั�งในเวัลุ่าที่ำางานแลุ่ะนอกเวัลุ่าที่ำางาน	แลุ่ะริบัควัามื่ค้ม้ื่คริองได้โ้ด้ยไมื่�ตอ้งตริวัจส้ขภัาพิ่	ด้ว้ัยเบ่�ยปริะกนัอตัริาเด้ย่วั

ที่้กเพิ่ศ	ที่้กอาย้

	 ด้า้นผลิุ่ตภัณัฑ์ป์ริะกันช่วิัตแบบค้้มื่คริองสนิเช่อ	MRTA	(Mortgage	Reducing	Term	Assurance)	เปน็ผลิุ่ตภัณัฑ์ท์ี่่�รัิบปริะกัน

ภัยัริายบค้คลุ่	ค้้มื่คริองสนิเชอ่เพิ่อ่ไมื่�ใหุ้ก้าริผ�อนเปน็ภัาริะในกริณท่ี่่�เกดิ้เหุ้ตก้าริณ์ไมื่�คาด้คิด้ต�อผ่ก้่้	ซ่ื้�งใหุ้ค้วัามื่ค้้มื่คริองการิเส่ยช่วิัตแลุ่ะ

ที่้พิ่พิ่ลุ่ภัาพิ่ถืาวัริสิ�นเชิงด้้วัยจำานวันเงินเอาปริะกันภััยที่่�ลุ่ด้ลุ่งเป็นริายงวัด้	งวัด้ลุ่ะเที่�า	ๆ	กัน	หุ้ริ้อลุ่ด้ลุ่งเป็นริายงวัด้ด้้วัยอัตริาด้อกเบ่�ย

ที่บต้น
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 การิตลุ่าด้แลุ่ะการิแข�งขัน

 กลั๊่ม๊ลั้กค้าเป้าหม๊าย์

	 กลุ่ย้ที่ธั์ด้้านการิตลุ่าด้ของ	เอ็มื่บ่เค	ไลุ่ฟ์์	มื่้�งเน้นการิด้ำาเนินกิจกริริมื่ที่างการิตลุ่าด้สำาหุ้ริับลุ่่กค้าริายบ้คคลุ่	สำาหุ้ริับกลุ่้�มื่ลุ่่กค้า

หุ้ลุ่ักเป็นลุ่่กค้าที่่�มื่่ริายได้้ริะด้ับกลุ่างข่�นไป	(Middle-Upper	Income)	สำาหุ้ริับสะสมื่ที่ริัพิ่ย์	ผลุ่ิตภััณฑ์์บำานาญ	ในส�วันลุ่่กค้ากลุ่้�มื่ผ่้เช�าซื้้�อ

นั�น	จะมื่้�งนำาเสนอผลุ่ิตภััณฑ์์ปริะกันช่วัิตแบบค้้มื่คริองสินเช่อ	โด้ยนำาเสนอผลุ่ิตภััณฑ์์แลุ่ะควัามื่ค้้มื่คริองที่่�ตริงตามื่ควัามื่ต้องการิ	สริ้าง

ควัามื่สัมื่พิ่ันธั์แลุ่ะมื่อบการิบริิการิที่่�ด้่ใหุ้้กับลุ่่กค้า

	 ในส�วันของลุ่่กค้าองค์กรินั�น	บริิษััที่ลุ่่กค้ากลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่ายค้อ	บริิษััที่ชั�นนำา	สหุ้กริณ์ออมื่ที่ริัพิ่ย์	แลุ่ะนิติบ้คคลุ่อ่น	เน้นผลุ่ิตภััณฑ์์

ปริะกันช่วัิตกลุ่้�มื่	 ที่ั�งที่่�มื่่แลุ่ะไมื่�มื่่อน้สัญญา	 (Rider)	 ตามื่ควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้า	 โด้ยการินำาเสนอต�อลุ่่กค้าองค์กริที่่�ที่ำาเป็นสวััสด้ิการิ

พิ่นักงาน	(Employee	Benefits)	แลุ่ะตามื่ควัามื่ต้องการิอ่น	ๆ	ของกลุ่้�มื่ลุ่่กค้าเป้าหุ้มื่าย

 ช่อ็งทางการิจำำาหน่าย์

	 เอม็ื่บเ่ค	ไลุ่ฟ์์	ด้ำาเนินธ้ัริกิจภัายใตก้ลุ่ยท้ี่ธ์ัที่างการิตลุ่าด้หุ้ลุ่ากหุ้ลุ่ายช�องที่างการิขาย	เพิ่อ่ตอบสนองควัามื่ตอ้งการิที่างด้า้นการิ

เงนิแลุ่ะควัามื่ค้ม้ื่คริองได้อ้ย�างคริอบคลุ่ม้ื่ที่ก้กลุ้่�มื่เป้าหุ้มื่าย	โด้ยช�องที่างการิขายหุ้ลัุ่กปริะกอบด้ว้ัย	ช�องที่างการิขายผ�านบริิษััที่นายหุ้น้า

นิติบ้คคลุ่	ค้อ	ที่่เอ็มื่	โบริคเกอริ์	ช�องที่างการิขายผ�านกลุ่้�มื่พิ่นักงาน	Relationship	Management	ช�องที่างการิขายผ�านอิเลุ่็กที่ริอนิกส์	

แลุ่ะช�องที่างการิขายผ�านนายหุ้น้านติบิค้คลุ่	(Broker)	ที่่�ไมื่�ใช�ช�องที่างการิขายผ�านธันาคาริธันชาต	หุ้ร้ิอบริิษััที่ย�อยซ่ื้�งอย่�ภัายใตธ้ันาคาริ

ธันชาต



060

ธ์ุรกิจลีสซิ่ง

บริิษััที่	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�ง	จำากัด้	(มื่หุ้าชน)

โคริงสริ้างกริริมื่การิบริิษััที่แลุ่ะคณะกริริมื่การิช้ด้ย�อย

รายชื่อกรรมการ ตุำาแหน่ง

1.	 นายวัิริัตน์	 ชินปริะพิ่ินพิ่ริ ปริะธัานกริริมื่การิ	กริริมื่การิบริิหุ้าริ	กริริมื่การิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยง

แลุ่ะปริะธัานกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

2.	 นายโกวัิที่	 ริ้�งวััฒนโสภัณ ปริะธัานกริริมื่การิบริิหุ้าริ	ปริะธัานกริริมื่การิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยง

กริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่	แลุ่ะกริริมื่การิผ่้จัด้การิ

3.	 นายเจริิญส้ข		 กิจอิที่ธัิ กริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

4.	 นายสมื่เจตน์		 หุ้มื่่�ศิริิเลุ่ิศ กริริมื่การิบริิหุ้าริ	กริริมื่การิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยง	กริริมื่การิสริริหุ้าแลุ่ะกำาหุ้นด้

ค�าตอบแที่น	แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

5.	 นางสาวัส้วัริริณภัา		 ส้วัริริณปริะท่ี่ป กริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

6.	 นายกำาธัริ		 ตันติศิริิวััฒน์ กริริมื่การิบริิหุ้าริ	กริริมื่การิบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยง	แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

7.	 นายสริศักย์		 ชยาริักษั์ กริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

8.	 ด้ริ.	ถืกลุ่		 นันธัิริาภัากริ ปริะธัานกริริมื่การิตริวัจสอบ	แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

9.	 นายส้วัิที่ย์		 อริ้ณานนที่์ชัย ปริะธัานกริริมื่การิสริริหุ้าแลุ่ะกำาหุ้นด้ค�าตอบแที่น	กริริมื่การิตริวัจสอบ

แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

10.	นายวัริาวั้ธั		 วัริาภัริณ์ กริริมื่การิตริวัจสอบ	กริริมื่การิสริริหุ้าแลุ่ะกำาหุ้นด้ค�าตอบแที่น

แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

11.	ด้ริ.	นาริ่		 บ้ญธั่ริวัริ กริริมื่การิตริวัจสอบ	แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

12.	นายส้ริพิ่ลุ่		 สติมื่านนที่์ กริริมื่การิตริวัจสอบ	แลุ่ะกริริมื่การิบริริษััที่ภัิบาลุ่

“ริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งมื่้�งด้ำาเนินธั้ริกิจด้้วัยการิสร้ิางควัามื่สามื่าริถืในการิแข�งขัน 

จากปริะสบการิณแ์ลุ่ะควัามื่ชำานาญที่่�มื่	่ส่�การิเปน็ผ่น้ำาในการิใหุ้บ้ริิการิสนิเชอ่

ริถืเพิ่อ่การิพิ่าณชิย์	ยานพิ่าหุ้นะ	ที่ริพัิ่ยส์นิอน่	แลุ่ะบริิการิแบบคริบวังจริ	เพิ่อ่

ตอบสนองต�อควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้ากลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่าย”

นาย์โกวิิท  ริ๊่งวิัฒนโสิภัณ

กริริมื่การิผ่้จัด้การิ
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 วัิสัยที่ัศน์

	 เปน็ผ่น้ำาในการิใหุ้บ้ริิการิสนิเชอ่ริถืเพิ่อ่การิพิ่าณชิย	์ยานพิ่าหุ้นะ	ที่ริพัิ่ยส์นิอน่	แลุ่ะบริิการิแบบคริบวังจริ	ซ่ื้�งสามื่าริถืตอบสนอง

ควัามื่ต้องการิของลุ่่กค้าได้้คริอบคลุ่้มื่ที่้กจังหุ้วััด้ที่ั�วัปริะเที่ศ

 พิ่ันธักิจ

 พันธกิจำต่อ็ผ้้ถืือ็ห๊้น

	 ด้ำาเนินธั้ริกิจด้้วัยควัามื่โปริ�งใส	มื่่ปริะสิที่ธัิภัาพิ่	แลุ่ะเติบโตอย�างยั�งย้น	เพิ่่อสริ้างผลุ่ตอบแที่นที่่�ด้่แก�ผ่้ถื้อหุ้้้นอย�างต�อเน่อง

 พันธกิจำต่อ็พนักงาน

	 พิ่ัฒนาที่ริัพิ่ยากริบ้คคลุ่ใหุ้้มื่่ศักยภัาพิ่แลุ่ะควัามื่ชำานาญอย�างมื่้ออาช่พิ่	 ริวัมื่ถื่งใหุ้้ผลุ่ตอบแที่นที่่�เป็นธัริริมื่แลุ่ะเหุ้มื่าะสมื่	 เพิ่่อ

ริักษัาพิ่นักงานที่่�ด้่มื่่ค้ณภัาพิ่ไวั้กับบริิษััที่

 พันธกิจำต่อ็ค้่ค้า

	 สริ้างควัามื่เช่อมื่ั�น	 ควัามื่สัมื่พิ่ันธั์อันด้่	 แลุ่ะใหุ้้ผลุ่ตอบแที่นในการิด้ำาเนินธั้ริกิจอย�างเป็นธัริริมื่	 เพิ่่อควัามื่ริ�วัมื่มื่้อที่างธั้ริกิจใน

ริะยะยาวั

 พันธกิจำต่อ็ลั้กค้า

	 ใหุ้้บริิการิลุ่ก่ค้าอย�างเป็นธัริริมื่	ริวัมื่ถ่ืงพัิ่ฒนาผลิุ่ตภัณัฑ์แ์ลุ่ะบริิการิส่�ควัามื่เป็นเลิุ่ศ	เพิ่อ่ตอบสนองต�อควัามื่ตอ้งการิของลุ่ก่ค้า

ได้้อย�างคริอบคลุ่้มื่ที่้กกลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่าย

 พันธกิจำต่อ็สิังคม๊

	 ด้ำาเนินธั้ริกิจภัายใต้หุ้ลัุ่กธัริริมื่าภัิบาลุ่	 ด้้วัยควัามื่ซื้่อสัตย์	 ส้จริิต	 ต�อต้านการิคอร์ิรัิปชั�นที่้กร่ิปแบบ	 เพิ่่อตอบแที่นสังคมื่แลุ่ะ

ริ�วัมื่พิ่ัฒนาปริะเที่ศ

 พันธกิจำต่อ็สิิ�งแวิดลั้อ็ม๊

	 ด้ำาเนินธัร้ิกิจอย�างมื่ค่วัามื่รัิบผดิ้ชอบต�อที่รัิพิ่ยากริแลุ่ะสิ�งแวัด้ลุ้่อมื่	ริวัมื่ถ่ืงมื่ส่�วันริ�วัมื่ในการิอนรั้ิกษั	์ฟ้์�นฟ่์	แลุ่ะรัิกษัาควัามื่สมื่ด้ลุ้่

ของริะบบนิเวัศ

 ลุ่ักษัณะผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 ริาชธัาน่ลุ่ิสซิื้�ง	 ด้ำาเนินธ้ัริกิจการิใหุ้้บริิการิสินเช่อเช�าซ้ื้�อริถืยนต์แลุ่ะสินเช่อเช�าการิเงิน	 โด้ยม้ื่�งเน้นการิใหุ้้บริิการิสินเช่อไป

ยังตลุ่าด้ริถืยนต์ท่ี่�ม่ื่ควัามื่ชำานาญการิเป็นพิิ่เศษัอันได้้แก�	 ตลุ่าด้ริถืยนต์เพ่ิ่อการิพิ่าณิชย์ทัี่�งใหุ้มื่�แลุ่ะเก�า	 ได้้แก�	 ริถืกริะบะ	 ริถืแท็ี่กซ่ื้�	 

ริถืหัุ้วัลุ่าก	แลุ่ะริถืบริริท้ี่ก	เป็นต้น	ริวัมื่ถ่ืงตลุ่าด้ริถืยนต์นั�งส�วันบ้คคลุ่ท่ี่�ใช้แลุ้่วั	(ริถืม้ื่อสอง)	โด้ย	ณ	วัันท่ี่�	31	ธัันวัาคมื่	2563	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�ง 

ม่ื่การิใหุ้้บริิการิสินเช่อเช�าซ้ื้�อริถืยนต์ใหุ้มื่�ปริะมื่าณร้ิอยลุ่ะ	 70	 แลุ่ะริถืยนต์ใช้แลุ้่วัปริะมื่าณร้ิอยลุ่ะ	 30	 ของสินเช่อทัี่�งหุ้มื่ด้	 นอกจากน่� 

ในปี	 2563	 ยังคงม้ื่�งเน้นตลุ่าด้ริถืยนต์เพ่ิ่อการิพิ่าณิชย์ทัี่�งใหุ้มื่�แลุ่ะเก�า	 โด้ยม่ื่สัด้ส�วันริถืยนต์เพ่ิ่อการิพิ่าณิชย์	 ร้ิอยลุ่ะ	 65	 แลุ่ะริถือ่น	 ๆ	 

ร้ิอยลุ่ะ	35	ทัี่�งน่�	เม่ื่อลุ่่กค้าได้้ชำาริะค�างวัด้คริบถ้ืวันตามื่สัญญาแลุ้่วั	กริริมื่สิที่ธ์ิัในริถืยนต์จะถ่ืกโอนใหุ้้แก�ลุ่่กค้า

 ในการิด้ำาเนินธ้ัริกิจใหุ้้บริิการิสินเช่อเช�าซ้ื้�อริถืยนต์ม้ื่อสองถ้ือเป็นธ้ัริกิจท่ี่�ม่ื่ควัามื่เส่�ยงเม่ื่อเปร่ิยบเท่ี่ยบกับการิใหุ้้บริิการิสินเช่อ

เช�าซ้ื้�อริถืยนต์ใหุ้มื่�	นอกจากน่�	ยังม่ื่ควัามื่เส่�ยงจากกลุ้่�มื่ลุ่่กค้าหุ้ลัุ่กค้อริถืยนต์เพ่ิ่อการิพิ่าณิชย์	ซ่ื้�งม่ื่ควัามื่อ�อนไหุ้วักับภัาพิ่ริวัมื่ของเศริษัฐกิจ

ภัายในปริะเที่ศ	จ่งต้องคำาน่งถ่ืงปัจจัยหุ้ลุ่ายด้้านในการิพิิ่จาริณาปลุ่�อยสินเช่อ	ซ่ื้�งได้้แก�	สภัาพิ่การิใช้งานของริถื	ริาคาอ้างอิงในตลุ่าด้ริถืยนต์ 

ม้ื่อสอง	การิตริวัจสอบหุ้ลัุ่กฐานที่ะเบ่ยน	ริถืยนต์	เป็นต้น	ด้้วัยเหุ้ต้น่�	จ่งต้องม่ื่ท่ี่มื่งานสินเช่อท่ี่�มื่ากปริะสบการิณ์ในการิตริวัจสอบสภัาพิ่แลุ่ะ

ริาคาตลุ่าด้ของริถืยนต์ม้ื่อสอง

 นอกจากน่�	 ริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งยังม่ื่การิใหุ้้บริิการิหุ้ลัุ่งการิขายท่ี่�เก่�ยวัเน่องกับธ้ัริกิจหุ้ลัุ่ก	 เช�น	 การิใหุ้้บริิการิต�อภัาษ่ัที่ะเบ่ยนริถืยนต์ 

ปริะจำาปี	 การิปริะสานงานการิต�ออาย้กริมื่ธัริริมื่ป์ริะกันภััย	 ริวัมื่ทัี่�งการินำาริถืยนต์ไปตริวัจสภัาพิ่เพ่ิ่อต�อภัาษ่ัที่ะเบ่ยนริถืยนต์	 เป็นต้น	 ซ่ื้�ง

นอกจากจะเป็นการิอำานวัยควัามื่สะด้วักใหุ้้กับลุ่่กค้าแลุ้่วั	 ยังเป็นการิเสริิมื่ริายได้้ใหุ้้กับริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�ง	 ริวัมื่ทัี่�งเอ้�อปริะโยชน์ในแง�ของการิ

ค้้มื่คริองที่รัิพิ่ย์สินของลุ่่กค้าแลุ่ะป้องกันควัามื่เส่ยหุ้ายใหุ้้แก�ริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งอ่กด้้วัย



062

 การิตลุ่าด้แลุ่ะการิแข�งขัน

 ในปี	 2563	 ภัาพิ่ริวัมื่ของอ้ตสาหุ้กริริมื่สินเช่อเช�าซ้ื้�อแลุ่ะลิุ่สซิื้�ง	 ม่ื่อัตริาการิเติบโตท่ี่�ลุ่ด้ลุ่งจากปีก�อน	 เน่องจากผลุ่กริะที่บที่าง 

เศริษัฐกิจจากการิแพิ่ริ�ริะบาด้ของโริคโควิัด้	 19	 ส�งผลุ่ต�อการิลุ่งท้ี่นภัาคเอกชน	 ที่ำาใหุ้้ยอด้ขายริถืยนต์เพ่ิ่อการิบริิโภัคแลุ่ะการิพิ่าณิชย์ 

หุ้ด้ตัวัลุ่ง	ปริะกอบกับผ้่ปริะกอบการิธ้ัริกิจสินเช่อม่ื่ควัามื่ริะมัื่ด้ริะวัังในการิด้ำาเนินธ้ัริกิจ	โด้ยม้ื่�งเน้นการิปลุ่�อยสินเช่อท่ี่�ม่ื่ค้ณภัาพิ่	ที่�ามื่กลุ่างการิ 

แข�งขันในธ้ัริกิจเช�าซ้ื้�อแลุ่ะลิุ่สซิื้�งท่ี่�ยังคงร้ินแริงอย�างต�อเน่อง	 เน่องจากสถืาบันการิเงิน	 ธันาคาริพิ่าณิชย์	 ริวัมื่ถ่ืงกิจการิเช�าซ้ื้�อแลุ่ะลิุ่สซิื้�ง

ของผ้่ผลิุ่ตแลุ่ะตัวัแที่นจำาหุ้น่ายริถืยนต์ม้ื่�งเน้นการิที่ำาตลุ่าด้ไปท่ี่�สินเช่อริถืยนต์ส�วันบ้คคลุ่ทัี่�งริถืใหุ้มื่�แลุ่ะริถืม้ื่อสองที่ำาใหุ้้ผ้่ปริะกอบการิบาง

ริายม่ื่การิปรัิบตัวัแลุ่ะขยายสัด้ส�วันไปยังการิใหุ้้สินเช่อสำาหุ้รัิบริถืยนต์ม้ื่อสองมื่ากข่�นแต�ผ้่ปริะกอบการิเหุ้ลุ่�าน่�ก็ยังไมื่�ถ้ือเป็นค่�แข�งโด้ยตริง	

เน่องจากกลุ้่�มื่ตลุ่าด้เป้าหุ้มื่ายหุ้ลัุ่กของริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งเป็นกลุ้่�มื่ริถืยนต์เพ่ิ่อการิพิ่าณิชย์ทัี่�งริถืใหุ้มื่�แลุ่ะริถืเก�า	 ซ่ื้�งการิแข�งขันในกลุ้่�มื่น่�ยังไมื่�

ร้ินแริงเม่ื่อเท่ี่ยบกับตลุ่าด้ริถืยนต์ส�วันบ้คคลุ่

	 อย�างไริก็ตามื่	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งมื่่แผนริักษัาสัด้ส�วันการิปลุ่�อยสินเช่อเช�าซื้้�อริถืยนต์เพิ่่อการิพิ่าณิชย์ในช�วัง	3	ถื่ง	5	ปีข้างหุ้น้า 

ริ้อยลุ่ะ	 65-70	 ของมื่่ลุ่ค�าพิ่อริ์ตลุ่่กหุ้น่�ของริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�ง	 เน่องจากคาด้วั�าลุ่่กค้ากลุ่้�มื่ด้ังกลุ่�าวัจะยังคงมื่่การิเจริิญเติบโตอย�างต�อเน่อง	

แลุ่ะใหุ้้ผลุ่ตอบแที่นในด้้านอัตริาการิที่ำากำาไริที่่�ส่ง	นอกจากน่�	จากปริะสบการิณ์อันยาวันานแลุ่ะควัามื่ชำานาญในธั้ริกิจ	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งยัง

ใช้ควัามื่ได้้เปริ่ยบน่�ใหุ้้เป็นปริะโยชน์ในการิสริ้างควัามื่สามื่าริถืในการิแข�งขัน	 ริวัมื่ถื่งการิริักษัาควัามื่สัมื่พิ่ันธั์แลุ่ะการิใหุ้้ผลุ่ตอบแที่นที่่�ด้่

แก�ผ่จั้ด้จำาหุ้นา่ยริถืยนต์มื่อ้สอง	การิใหุ้้บริิการิที่่�ริวัด้เร็ิวัทัี่นใจสำาหุ้รัิบลุ่ก่คา้	เพิ่อ่ริกัษัาส�วันแบ�งที่างการิตลุ่าด้	แลุ่ะการิขยายควัามื่สัมื่พัิ่นธั์

กับผ่้จัด้จำาหุ้น่ายริถืยนต์มื่้อสองใหุ้้มื่ากข่�น	ซื้่�งเป็นการิเพิ่ิ�มื่โอกาสแลุ่ะช�องที่างธั้ริกิจ

 จากปริะสบการิณ์ท่ี่�ยาวันานแลุ่ะควัามื่ชำานาญที่างธ้ัริกิจ	 ที่ำาใหุ้้ริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งม่ื่ควัามื่มัื่�นใจท่ี่�จะรัิกษัาควัามื่สามื่าริถืในการิแข�งขัน	

ริวัมื่ถ่ืงส�วันแบ�งที่างการิตลุ่าด้ไว้ัได้้	ภัายใต้สถืานการิณ์การิแข�งขันท่ี่�ร้ินแริงในปัจจ้บัน

 การิจัด้หุ้าผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

 แหลั่งที�ม๊าแลัะใช้ไปขอ็งเงินท๊น

	 แหุ้ลุ่�งเงนิที่น้ที่่�ริาชธัานลุ่่สิซิื้�งใชใ้นการิปริะกอบธัร้ิกจินอกจากจะมื่าจากส�วันของที่น้แลุ่ว้ั	ริาชธัานลุ่่สิซิื้�งยงัมื่ก่าริก้่ยม้ื่จากสถืาบนั

การิเงิน	ซื้่�งเมื่่อพิ่ิจาริณาแหุ้ลุ่�งเงินที่้นของริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�ง	ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมื่	2561	2562	แลุ่ะ	2563	มื่่ด้ังน่�

(หุ้น่วัย:	ลุ่้านบาที่)

รายการ
ปีี 2563 ปีี 2562 ปีี 2561

จำานวันเงิน ร้อยละ จำานวันเงิน ร้อยละ จำานวันเงิน ร้อยละ

ส�วันของผ่้ถื้อหุ้้้น 10,818.69 22.78 7,671.02 15.39 7,194.96 15.48

เงินก่้ย้มื่

เงินก่้ย้มื่ริะยะสั�น	* 10,991.23 23.14 29,085.49 58.34 21,981.88 47.29

หุ้้้นก่้ริะยะยาวั	** 18,098.73 38.10 12,496.33 25.07 17,201.58 37.01

เงินก่้ย้มื่ริะยะยาวั 7,589.98 15.98 600.91 1.21 100.00 0.22

ริวิม๊เงินก้้ย์ืม๊ *** 36,679.64 77.22 42,182.73 84.62 39,283.46 84.52

ริวิม๊ 47,498.63 100.00 49,853.75 100.00 46,478.42 100.00

หุ้มื่ายเหุ้ต้	 (*)		 พิ่ิจาริณาจัด้กลุ่้�มื่เงินก่้ย้มื่ริะยะสั�น	ริวัมื่เงินเบิกเกินบัญช่	เงินก้่ย้มื่ริะยะยาวัที่่�คริบกำาหุ้นด้ชำาริะภัายใน	1	ปี

	 (**)		 หุ้้้นก่้ริะยะยาวั	(ส้ที่ธัิจากส�วันที่่�คริบกำาหุ้นด้ชำาริะค้นภัายใน	1	ปี)	เป็นมื่่ลุ่ค�าก�อนหุ้ักค�าใช้จ�ายในการิออกหุ้้้นก่้ริอตัด้บัญช่

	 (***)		หุ้น่�สินหุ้มื่้นเวั่ยนอ่นไมื่�ริวัมื่เป็นเงินก่้ย้มื่เน่องจากหุ้น่�สินที่่�เกิด้จากการิด้ำาเนินงานปกติ	 เช�น	 เงินโอนริอตัด้บัญช่	 เจ้าหุ้น่�

สริริพิ่ากริ	เงินที่ด้ริองจ�าย	เจ้าหุ้น่�เงินปริะกัน	แลุ่ะอ่น	ๆ



063รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 เงินก่้ย้มื่สิ�นส้ด้	ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมื่	2563	มื่่จำานวันริวัมื่	36,679.94	ลุ่้านบาที่	โด้ยมื่่กำาหุ้นด้การิจ�ายชำาริะค้น	ด้ังน่�

(หุ้น่วัย:	ลุ่้านบาที่)

กำาหนดชำาระคืนเงินกู้ยืม จำานวันเงิน

ภัายใน	1	ปี 10,991.23

เกินกวั�า	1	ปี	แต�ไมื่�เกิน	2	ปี 13,345.55

เกินกวั�า	2	ปี	แต�ไมื่�เกิน	3	ปี 6,166.63

เกินกวั�า	3	ปี 6,176.53

ริวิม๊ 36,679.94

 เมื่่อพิ่ิจาริณาลุ่่กหุ้น่�ตามื่สัญญา	โด้ยไมื่�ริวัมื่ลุ่่กหุ้น่�ที่่�ค้างชำาริะเกิน	4	เด้้อน	แลุ่ะลุ่่กหุ้น่�ที่่�อย่�ริะหุ้วั�างด้ำาเนินคด้่	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งจะ

มื่่ค�างวัด้ที่่�คริบกำาหุ้นด้ชำาริะ	ด้ังน่�

(หุ้น่วัย:	ลุ่้านบาที่)

ค่างวัดที่ ได้รับจากลูกหนี้ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าการเงิน รวัมทั้งสิ้น

ภัายใน	1	ปี 19,329.53 276.52 19,606.05

เกินกวั�า	1	ปี	แต�ไมื่�เกิน	2	ปี 15,238.54 233.27 15,471.81

เกินกวั�า	2	ปี	แต�ไมื่�เกิน	3	ปี 10,103.08 163.30 10,266.38

เกินกวั�า	3	ปี 6,192.70 94.93 6,287.63

ริวิม๊ 50,863.85 768.02 51,631.87

 ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมื่	2563	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งมื่่หุ้น่�เงินก่้ที่่�คริบกำาหุ้นด้จ�ายค้นภัายใน	1	ปี	(ริวัมื่เงินเบิกเกินบัญช่แลุ่ะเงินก่้ริะยะ

สั�น)	จำานวัน	10,991.23	ลุ่้านบาที่	แลุ่ะมื่่หุ้น่�ริะยะยาวัที่่�ถื่งกำาหุ้นด้ชำาริะค้นเกินกวั�า	1	ปี	แต�ไมื่�เกิน	2	ปี	จำานวัน	13,345.55	ลุ่้านบาที่ 

เมื่่อพิ่ิจาริณาเปริ่ยบเที่่ยบกับค�างวัด้ที่่�ถื่งกำาหุ้นด้ชำาริะของลุ่่กหุ้น่�ภัายใน	 1	 ปี	 จำานวัน	 19,606.05	 ลุ่้านบาที่	 แลุ่ะค�างวัด้ที่่�คริบกำาหุ้นด้

เกินกวั�า	 1	 ปี	 แต�ไมื่�เกิน	 2	 ปี	 จำานวัน	 15,471.81	 ลุ้่านบาที่	 จะเหุ้็นได้้วั�าริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งมื่่แหุ้ลุ่�งเงินที่้นเพ่ิ่ยงพิ่อที่่�จะชำาริะเงินก้่ที่่� 

คริบกำาหุ้นด้ภัายใน	1	ปี	เน่องจากเงินก่้ย้มื่ริะยะสั�นบางส�วันจะถื่กชำาริะโด้ยเงินก่้ริะยะยาวั	ซื้่�งเป็นกลุ่ย้ที่ธั์การิจัด้การิโคริงสริ้างที่างการิ

บริิหุ้าริเงินซื้่�งเงินก่้ย้มื่ที่่�คริบกำาหุ้นด้ชำาริะค้นภัายใน	1	ปีนั�นปริะกอบด้้วัย	เงินเบิกเกินบัญช่	เงินก่้ย้มื่ในริ่ปตั�วัสัญญาใช้เงินจากสถืาบัน

แลุ่ะบ้คคลุ่ภัายนอก	แลุ่ะเงินก่้ย้มื่ริะยะยาวัที่่�คริบกำาหุ้นด้ชำาริะภัายใน	1	ปี

 ริาชธัาน่ลุ่ิสซิื้�งตริะหุ้นักถ่ืงควัามื่สำาคัญของสภัาพิ่คลุ่�อง	 โด้ยพิ่ิจาริณาแหุ้ลุ่�งเงินก้่ใหุ้มื่�ที่่�เป็นเงินก้่ริะยะยาวัแลุ่ะมื่่อัตริา 

ด้อกเบ่�ยคงที่่�	เพ่ิ่อใหุ้ส้อด้คลุ่อ้งกับการิชำาริะหุ้น่�ของลุ่ก่หุ้น่�	แลุ่ะเป็นการิลุ่ด้ควัามื่เส่�ยงในเร่ิองอตัริาด้อกเบ่�ยแลุ่ะควัามื่เส่�ยงของ	Mismatch	

Fund	ซื้่�งริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งยังคงบริิหุ้าริควัามื่เส่�ยงด้ังกลุ่�าวัอย�างใกลุ่้ชิด้ด้้วัยควัามื่ริะมื่ัด้ริะวััง

 การิให้ก้้ย์ืม๊เงิน

 ริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งมื่่นโยบายปลุ่�อยสินเช่อโด้ยเน้นค้ณภัาพิ่ของลุ่่กค้าเป็นสำาคัญ	 โด้ยลุ่่กค้าส�วันมื่ากของริาชธัาน่ลิุ่สซิื้�งเป็นลุ่่กค้า

บ้คคลุ่ธัริริมื่ด้าที่ั�วัไป	 ริาชธัาน่ลุ่ิสซิื้�งพิ่ิจาริณาอน้มื่ัติสินเช่อเช�าซ้ื้�อสำาหุ้ริับลุ่่กค้าบ้คคลุ่ธัริริมื่ด้า	 โด้ยพิ่ิจาริณาจากควัามื่สามื่าริถืในการิ

ชำาริะหุ้น่�ของลุ่่กค้าปริะกอบกับเคริดิ้ตของผ่้คำ�าปริะกัน	 โด้ยจะพิ่ิจาริณาจากควัามื่มื่ั�นคงของริายได้้	 อาช่พิ่	 ริวัมื่ไปถ่ืงสถืานที่่�อย่�อาศัย

หุ้ริ้อสถืานที่่�ที่ำางานของลุ่่กค้า	การิตริวัจด้่ปริะวััติของลุ่่กค้าแต�ลุ่ะริายอย�างลุ่ะเอ่ยด้	ริวัมื่ที่ั�งมื่่เจ้าหุ้น้าที่่�คอยกำากับด้่แลุ่แต�ลุ่ะขั�นตอนด้้วัย

ควัามื่ริะมื่ัด้ริะวััง

 การิให้ก้้ย์ืม๊ผ่านบ๊คคลัที�เกี�ย์วิข้อ็งกับผ้้บริิหาริหริือ็ผ้้ถืือ็ห๊้นริาย์ใหญ่่

 ปัจจ้บันริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งไมื่�มื่่เงินใหุ้้ก่้ย้มื่เงินผ�านผ่้บริิหุ้าริ	ผ่้ถื้อหุ้้้นใหุ้ญ�	แลุ่ะผ่้ที่่�เก่�ยวัข้องกับบ้คคลุ่ด้ังกลุ่�าวั

 เงินลังท๊น

 ริาชธัานลิุ่่สซิื้�งมื่เ่งินลุ่งที่น้ในกองที่น้ริวัมื่กำาไริเพิ่ิ�มื่พ่ิ่น	โด้ยมื่วั่ัตถ้ืปริะสงคเ์พิ่อ่ลุ่งที่น้ริะยะยาวั	โด้ยมื่ก่าริลุ่งที่น้ในปี	2536	มื่ลุ่่ค�า

เงินลุ่งที่้นตามื่ริาคาที่้นเที่�ากับ	300,000	บาที่	อย�างไริก็ตามื่	ณ	วัันที่่�	31	ธัันวัาคมื่	2563	เงินลุ่งที่้นด้ังกลุ่�าวัมื่่มื่่ลุ่ค�าตามื่บัญช่เที่�ากับ	

187,572	บาที่	ที่ั�งน่�	ริาชธัาน่ลุ่ิสซื้ิ�งไมื่�มื่่นโยบายลุ่งที่้นเพิ่ิ�มื่ในกองที่้นด้ังกลุ่�าวั



064

ธ์ุรกิจบริหารสินทรัพย์

บริิษััที่บริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์	เอ็น	เอฟ์	เอส	จำากัด้	แลุ่ะบริิษััที่บริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์	แมื่๊กซื้์	จำากัด้

 ลุ่ักษัณะผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 บบส.	เอ็นเอฟ์เอส	แลุ่ะ	บบส.	แมื่๊กซื้์	ซื้่�งบริิษััที่ฯ	ถื้อหุ้้้นโด้ยตริง	ปริะกอบกิจการิริับซื้้�อหุ้ริ้อริับโอนสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่ริวัมื่

ที่ั�งหุ้ลุ่กัปริะกนัของสนิที่ริพัิ่ยน์ั�น	จากสถืาบนัการิเงนิที่ั�วัไปแลุ่ะสถืาบนัการิเงนิที่่�ปดิ้กจิการิแลุ่ว้ั	เพิ่อ่นำามื่าบริิหุ้าริหุ้ร้ิอจำาหุ้นา่ยจ�ายโอนต�อ

ไป	แลุ่ะปริะกอบกิจการิอ่น	ๆ	ที่่�เก่�ยวัเน่องตามื่ที่่�ได้้ริับอน้ญาตในปริะกาศกริะที่ริวังการิคลุ่ังหุ้ริ้อกฎหุ้มื่ายวั�าด้้วัยบริิษััที่บริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์	

หุ้ริ้อกฎหุ้มื่ายอ่นที่่�เก่�ยวัข้อง

 การิตลุ่าด้แลุ่ะการิแข�งขัน

	 การิบริิหุ้าริจัด้การิที่รัิพิ่ย์สินด้ังกลุ่�าวัมื่่เป้าหุ้มื่ายหุ้ลัุ่กในการิแก้ปัญหุ้าหุ้น่�ค้างชำาริะ	 โด้ยพิิ่จาริณาถ่ืงสถืานะที่างการิเงินของ 

ลุ่ก่หุ้น่�	ควัามื่สามื่าริถืในการิชำาริะหุ้น่�ของลุ่ก่หุ้น่�	มื่วั่ัตถ้ืปริะสงคแ์ลุ่ะนโยบายหุ้ลุ่กัในการิบริิหุ้าริหุ้น่�ด้อ้ยคณ้ภัาพิ่แลุ่ะฟ์้�นฟ์ค่ณ้ภัาพิ่ลุ่ก่หุ้น่�	โด้ย 

ด้ำาเนนิการิติด้ตามื่ลุ่ก่หุ้น่�เพิ่อ่ที่ำาการิปริบัปร้ิงโคริงสริา้งหุ้น่�ใหุ้ลุ้่ก่หุ้น่�สามื่าริถืชำาริะหุ้น่�ได้ต้ามื่ควัามื่สามื่าริถืที่่�แที่จ้ริิงแลุ่ะกลุ่บัเปน็สนิเชอ่ที่่�

มื่่ค้ณภัาพิ่	สำาหุ้ริับการิบริิหุ้าริที่ริัพิ่ย์สินริอการิขาย	ริวัมื่ที่ั�งการิขายที่ริัพิ่ย์สินริอการิขายใหุ้้แก�บ้คคลุ่ภัายนอกที่่�สนใจที่ั�วัไป	เพิ่่อใหุ้้เป็นไป

ตามื่กลุ่ย้ที่ธ์ัการิด้ำาเนินงานที่่�วัางไวั้ได้้อย�างมื่่ปริะสิที่ธิัภัาพิ่แลุ่ะสามื่าริถืแข�งขันกับค่�แข�งในตลุ่าด้อสังหุ้าริิมื่ที่รัิพิ่ย์ได้้	 โด้ยมื่่การิวั�าจ้างที่่�

ปริ่กษัาพิ่ิเศษัด้้านที่ริัพิ่ย์สินริอการิขายไวั้เป็นการิเฉพิ่าะ	เพิ่่อที่ำาหุ้น้าที่่�กำาหุ้นด้ริาคาขายแลุ่ะบริิหุ้าริที่ริัพิ่ย์สินขนาด้ใหุ้ญ�ที่่�มื่่มื่่ลุ่ค�าส่ง	ริวัมื่

ที่ั�งพิ่ิจาริณาแต�งตั�งตัวัแที่นนายหุ้น้าริะด้ับมื่้ออาช่พิ่ในการิขายที่ริัพิ่ย์สินเหุ้ลุ่�านั�น	ด้้วัยการิจัด้ที่ำาริ่ปแบบ	 (Package)	ของที่ริัพิ่ย์สินใหุ้้มื่่

มื่่ลุ่ค�าเพิ่ิ�มื่	(Value-Added)	โด้ยปริะสานควัามื่ริ�วัมื่มื่้อกับกลุ่้�มื่บริิษััที่ในเคริ้อ	แลุ่ะเพิ่ิ�มื่ช�องที่างในการิจัด้จำาหุ้น่าย	เช�น	ผ�านนายหุ้น้าหุ้ริ้อ

ตัวัแที่นจัด้หุ้าแลุ่ะติด้ต�อกับบริิษััที่ที่่�ด้ำาเนินการิปริะมื่่ลุ่ขายที่รัิพิ่ย์สินแลุ่ะผ�านเวั็บไซื้ต์ของกลุ่้�มื่ธันชาต	 ริวัมื่ถ่ืงการิจัด้หุ้าส่อที่่�มื่่ปริะโยชน์

ต�อการิจำาหุ้น่าย	เพิ่่อเข้าถื่งกลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่ายใหุ้้มื่ากที่่�ส้ด้

 การิจัด้หุ้าผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 บบส.	เอ็นเอฟ์เอส	แลุ่ะ	บบส.	แมื่๊กซื้์	แสวังหุ้าโอกาสในการิเข้าซ้ื้�อสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่	(NPL)	แลุ่ะที่ริัพิ่ย์สินริอการิขาย 

(NPA)	 จากสถืาบันการิเงินต�าง	 ๆ	 ในปริะเที่ศ	 โด้ยส�วันใหุ้ญ�จะซ้ื้�อสินที่รัิพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่ผ�านการิปริะมื่่ลุ่	 แลุ่ะในบางครัิ�งอาจ

ซ้ื้�อจากสถืาบันการิเงินโด้ยตริง	 ริวัมื่ถ่ืงการิได้้มื่าซื้่�งที่ริัพิ่ย์สินริอการิขายผ�านการิปริะมื่่ลุ่หุ้ลัุ่กปริะกันของสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่ที่่� 

บบส.	เอ็นเอฟ์เอส	แลุ่ะ	บบส.	แมื่๊กซื้์	บริิหุ้าริจัด้การิมื่าก�อน	หุ้ริ้อจากการิที่่�ลุ่่กหุ้น่�โอนหุ้ลุ่ักปริะกัน/ที่ริัพิ่ย์ชำาริะหุ้น่�

บริิษััที่บริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์	ที่่	เอส	จำากัด้

 ลุ่ักษัณะผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 บบส.	 ที่่เอส	 ปริะกอบธั้ริกิจบริิหุ้าริสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่ที่่�ริับโอนจากธันาคารินคริหุ้ลุ่วังไที่ยแลุ่ะธันาคาริธันชาต	 ที่ั�งสินเช่อ 

ที่่�ไมื่�ก�อใหุ้้เกิด้ริายได้้แลุ่ะที่ริัพิ่ย์สินริอการิขาย	โด้ยด้ำาเนินการิติด้ตามื่ลุ่่กหุ้น่�เพิ่่อที่ำาการิปริับปริ้งโคริงสริ้างหุ้น่�	ใหุ้้ลุ่่กหุ้น่�สามื่าริถืชำาริะหุ้น่�

ได้้ตามื่ควัามื่สามื่าริถืที่่�แที่้จริิง	แลุ่ะกลุ่ับเป็นสินเช่อที่่�มื่่ค้ณภัาพิ่

 การิตลุ่าด้แลุ่ะการิแข�งขัน

	 บบส.	 ที่่เอส	 มื่่วััตถ้ืปริะสงค์แลุ่ะนโยบายหุ้ลัุ่กในการิบริิหุ้าริหุ้น่�ด้้อยค้ณภัาพิ่แลุ่ะฟ้์�นฟ่์ค้ณภัาพิ่ลุ่่กหุ้น่�ที่่�ริับโอนมื่าจากธันาคาริ

นคริหุ้ลุ่วังไที่ยแลุ่ะธันาคาริธันชาต	 เพิ่่อนำามื่าบริิหุ้าริหุ้ร้ิอจำาหุ้น่ายจ�ายโอน	 ริวัมื่ที่ั�งการิขายที่ริัพิ่ย์สินริอการิขาย	 (NPA)	 ใหุ้้แก�บ้คคลุ่

ภัายนอกที่่�สนใจที่ั�วัไป	ดั้งนั�น	เพิ่อ่ใหุ้้การิขายที่รัิพิ่ย์สนิกริะที่ำาได้อ้ย�างมื่ป่ริะสทิี่ธิัภัาพิ่แลุ่ะสามื่าริถืแข�งขันกับค่�แข�งในตลุ่าด้อสังหุ้าริิมื่ที่รัิพิ่ย์

ได้	้บบส.	ที่เ่อส	จง่ได้ว้ั�าจา้งที่่�ปร่ิกษัาพิิ่เศษัด้า้นที่รัิพิ่ยส์นิริอการิขายไว้ัเปน็การิเฉพิ่าะ	เพิ่อ่ที่ำาหุ้นา้ที่่�กำาหุ้นด้ริาคาขายแลุ่ะบริิหุ้าริที่รัิพิ่ย์สนิ

ขนาด้ใหุ้ญ�ที่่�มื่่มื่่ลุ่ค�าส่ง	พิ่ริ้อมื่ที่ั�งศ่กษัาควัามื่เป็นไปได้้ของที่ริัพิ่ย์สิน	จัด้ที่ำาแผนแลุ่ะนำาเสนอขายต�อลุ่่กค้ากลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่าย	ริวัมื่ที่ั�งแต�งตั�ง

นายหุ้น้าหุ้ร้ิอตัวัแที่นริะด้ับมื่้ออาช่พิ่ในการิขายที่ริัพิ่ย์สินเหุ้ลุ่�านั�นเพิ่่อจัด้ที่ำาร่ิปแบบ	 (Package)	 ของที่ริัพิ่ย์สินใหุ้้มื่่มื่่ลุ่ค�าเพิ่ิ�มื่	 (Value-

Added)	 โด้ยปริะสานควัามื่ริ�วัมื่มื่้อกับกลุ่้�มื่บริิษััที่ในเคริ้อแลุ่ะเพิ่ิ�มื่ช�องที่างในการิจัด้จำาหุ้น่าย	 เช�น	ผ�านนายหุ้น้าหุ้ริ้อตัวัแที่นจัด้หุ้าแลุ่ะ

ติด้ต�อกับบริิษััที่ที่่�ด้ำาเนินการิปริะมื่่ลุ่ขายที่รัิพิ่ย์สิน	 หุ้ร้ิอผ�านเว็ับไซื้ต์ของกลุ้่�มื่ธันชาต	 ริวัมื่ถ่ืงการิจัด้หุ้าส่อที่่�มื่่ปริะโยชน์ต�อการิจำาหุ้น่าย	

เพิ่่อเข้าถื่งกลุ่้�มื่เป้าหุ้มื่ายใหุ้้มื่ากที่่�ส้ด้



065รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 การิจัด้หุ้าผลุ่ิตภััณฑ์์หุ้ริ้อบริิการิ

	 บบส.	ที่่เอส	แสวังหุ้าโอกาสในการิเข้าซื้้�อสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่	(NPL)	แลุ่ะที่ริัพิ่ย์สินริอการิขาย	(NPA)	จากสถืาบันการิเงิน 

ต�าง	ๆ 	ในปริะเที่ศ	โด้ยส�วันใหุ้ญ�จะซื้้�อสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่ผ�านการิปริะมื่่ลุ่	แลุ่ะในบางคริั�งอาจซื้้�อจากสถืาบันการิเงินโด้ยตริง	ริวัมื่ถื่ง

การิได้้มื่าซื้่�งที่ริัพิ่ย์สินริอการิขายผ�านการิปริะมื่่ลุ่หุ้ลุ่ักปริะกันของสินที่ริัพิ่ย์ด้้อยค้ณภัาพิ่ที่่�	 บบส.	 ที่่เอส	บริิหุ้าริจัด้การิมื่าก�อน	หุ้ริ้อจาก

การิที่่�ลุ่่กหุ้น่�โอนหุ้ลุ่ักปริะกัน/ที่ริัพิ่ย์ชำาริะหุ้น่�



066

โครงสร้างการจััดการ

   โครงสร้างการจััดการของบริษััทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษััทฯ คณะกรรมการตรวจัสอบ คณะกรรมการสรรหา กำาหนด 

ค่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำากับความเส่�ยง คณะกรรมการพิิจัารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่� 

คณะกรรมการบริหารทรัพิย์สินรอการขาย คณะกรรมการบริหารทรัพิย์สินสำาหรับการดำาเนินธุุรกิจั และคณะกรรมการพิิจัารณาสินเชื่่อ 

ตลอดจันหน่วยงานต่าง ๆ ท่�ม่การแบ่งแยกหน้าท่�ความรับผิิดชื่อบอย่างชื่ัดเจัน และครอบคลุมถึึงการปฏิิบัติงานของบริษััทฯ ในทุกด้าน 

รวมทั�งม่การกำากับและสอบทานการปฏิิบัติงานอย่างเพิ่ยงพิอ โดยม่โครงสร้างการจััดการ ดังน่�

บริษััท ทุนธนชาต จัำากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันท่� 31 ธุันวาคม 2563

แผินภิาพิแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษััทฯ

หมายเหตุ              เป็นผิู้บริหารในตำาแหน่งผิู้จััดการและผิู้บริหาร 4 รายแรกต่อจัากผิู้จััดการลงมาตามเกณฑ์์ของ ก.ล.ต.1 - 7

คณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินสำหรับ
การดำเนินธุรกิจ

สำนักตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณาสินเชื อ

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยสินรอการขาย

คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายงานตรวจสอบ

3

ผูอำนวยการอาวุโส 
สายงานสนับสนุนธุรกิจ

ผูอำนวยการอาวุโส 
สายงานธุรกิจ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการเงิน

ฝายบัญชี ฝายวางแผนขอมูล 
เพื อการจัดการ

สวนบริหารเงิน 
และการลงทุน

Risk Management Special Project

2 4 5

สำนักเลขานุการองคกร

ผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ
ผูจัดการใหญ

ฝายปรับปรุง
โครงสรางหนี้

สวนบริหาร 
ทรัพยสินรอการขาย

ฝายกฎหมาย
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายพัฒนาและ 

ออกแบบกระบวน 
การทำงาน

1

67



067รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษััทฯ

        โครงสร้างคณะกรรมการบริษััทฯ

     

     ในปี 2563 บริษััทฯ ม่กรรมการจัำานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการท่�เป็นผิู้บริหาร 3 คน และกรรมการท่�ไม่เป็น 

ผิู้บริหาร 6 คน (โดยม่คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 4 คน)

        การประชุุมคณะกรรมการบริษััทฯ

     บริษััทฯ ม่การกำาหนดตารางเวลาการประชุื่มของคณะกรรมการบริษััทฯ ไว้ล่วงหน้าตลอดทั�งปี โดยกำาหนดประชุื่มเดือนละ  

1 ครั�ง และอาจัม่การประชืุ่มพิิเศษัเพิิ�มตามความจัำาเป็น ทั�งน่� ประธุานกรรมการบริษััทฯ จัะเป็นผิู้เห็นชื่อบวาระการประชืุ่ม โดย

การนำาเสนอของกรรมการผิู้จััดการใหญ่่ท่�ม่การกำาหนดวาระล่วงหน้าไว้อย่างชื่ัดเจัน ประกอบด้วย วาระเพิ่อทราบ วาระเพิ่อ

พิิจัารณา วาระเพ่ิออนุมัติ วาระพิิจัารณารับทราบรายงานจัากคณะกรรมการชุื่ดย่อย ท่�ต้องพิิจัารณาเป็นประจัำาทุกเดือน เลขานุการ

คณะกรรมการบริษััทฯ จัะเป็นผิู้จััดทำาหนังสือบอกกล่าวเชิื่ญ่ประชุื่มและรวบรวมเอกสารประกอบท่�เก่�ยวข้อง ส่งให้กรรมการ 

ล่วงหน้าก่อนวันประชืุ่มในระยะเวลาท่�เหมาะสม เพิ่อให้กรรมการได้ม่เวลาศึกษัาข้อมูลอย่างเพ่ิยงพิอก่อนเข้าร่วมประชืุ่ม 

โดยการประชืุ่มแต่ละครั�งจัะใชื่้เวลาประมาณ 3 ชื่ั�วโมง ซึ่ึ�งในปี 2563 ท่�ผิ่านมา ม่การประชืุ่มรวมทั�งสิ�น 12 ครั�ง

     ทั�งน่� ในการประชืุ่มกรรมการทุกท่านม่อิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธุานท่�ประชืุ่มจัะเปิดโอกาสให้ 

กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มท่�ก่อนจัะขอลงมติ และได้ม่การจัดบันทึกการประชุื่มแสดงข้อสังเกตและความเห็น 

ของกรรมการไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัรโดยแยกเป็นรายบุคคล จััดเก็บรายงานการประชุื่มท่�ผิ่านการรับรองจัากคณะกรรมการบริษััทฯ  

พิร้อมให้กรรมการบริษััทฯ และผิู้ท่�เก่�ยวข้องตรวจัสอบได้

คณะกรรมการและผู้้้บริหารของบริษััทฯ
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069รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

     ณ วันท่� 31 ธัุนวาคม 2563 บริษััทฯ ม่ผู้ิบริหารในตำาแหน่งผู้ิจััดการและผู้ิบริหาร 4 รายแรกต่อจัากผู้ิจััดการลงมา ซึึ่�งรวม 

ผู้ิจััดการฝ่่ายบัญ่ช่ื่หรือการเงินอยู่ด้วย ตามเกณฑ์์ของ ก.ล.ต. ดังน่�

        1.   นายสมเจัตน์ หมู่ศิริเลิศ  กรรมการผู้ิจััดการใหญ่่

        2.   นายกำาธุร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ิช่ื่วยกรรมการผู้ิจััดการ สายการเงิน

        3.   นางสาวธุนวรรณ ฑ่์ฆาอุตมากร ผู้ิช่ื่วยกรรมการผู้ิจััดการ สายงานตรวจัสอบ

        4.   นายวัชื่ระ เพิิ�มพิิทักษ์ั  ผู้ิอำานวยการอาวุโส สายงานธุุรกิจั

        5.   นางญ่าดา ไทยปิ�นณรงค์        ผู้ิอำานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนทางธุุรกิจั

        6.   นางกฤษัยาณ่ รัตนชัื่ยชื่าญ่ ผู้ิอำานวยการอาวุโส ฝ่่ายกฎหมาย

        7.   นางธุนวันต์ ชัื่ยสิทธิุการค้า ผู้ิอำานวยการอาวุโส ฝ่่ายบัญ่ช่ื่

เลขานุการบริษััท

        ในการประชุื่มครั�งท่� 6/2552 เม่อวันท่� 26 พิฤษัภิาคม 2552 คณะกรรมการบริษััทฯ ได้ม่มติแต่งตั�ง นายภิาณุพัินธ์ุุ ตวงทอง เป็น

เลขานุการบริษััท ซึึ่�งเป็นผู้ิท่�ม่คุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่�เหมาะสม โดยให้ม่ผิลตั�งแต่วันท่� 1 มิถุึนายน 2552 และมอบหมาย 

ให้สำานักเลขานุการองค์กรเป็นหน่วยงานท่�ดูแลงานเลขานุการบริษััท เพ่ิอให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจัการท่�ด่ และเพ่ิอให้การบริหาร

งานของบริษััทฯ เป็นไปอย่างม่ประสิทธิุผิลยิ�งขึ�น เลขานุการบริษััทปฏิิบัติหน้าท่�ตามท่�กำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พิ.ร.บ. 

หลักทรัพิย์และตลาดหลักทรัพิย์ (ฉบับท่� 4) พิ.ศ. 2551 ซึึ่�งม่ผิลใช้ื่บังคับในวันท่� 31 สิงหาคม 2551 และนโยบายการกำากับดูแลกิจัการท่�ด่ 

ของบริษััทฯ ด้วยความรับผิิดชื่อบ ความระมัดระวัง และความซ่ึ่อสัตย์สุจัริต รวมทั�งต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุึประสงค์  

ข้อบังคับบริษััทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจันมติท่�ประชุื่มผู้ิถืึอหุ้น ทั�งน่� หน้าท่�ตามกฎหมายและตามท่�บริษััทฯ มอบหมายให้เลขานุการ

บริษััท ม่ดังน่�

 หน้าท่�และความรับผิิดชื่อบของเลขานุการบริษััท

 1. รับผิิดชื่อบดูแลกิจักรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษััทฯ

 2. ใหค้ำาแนะนำาเบื�องตน้แกก่รรมการเก่�ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบย่บและขอ้บังคบัตา่ง ๆ  ของบรษัิัทฯ รวมถึึงหลกัการกำากับดแูล

กจิัการท่�ดแ่ละจัรรยาบรรณท่�กรรมการพิงึปฏิบิตั ิและตดิตามใหม้ก่ารปฏิบิตัติามอยา่งถึกูตอ้งและสมำ�าเสมอ รวมถึึงรายงานการเปล่�ยนแปลง 

ท่�ม่นัยสำาคัญ่แก่กรรมการ

 3. ดำาเนินการจััดเตร่ยมเอกสารและข้อมูลท่�เป็นประโยชื่น์ต่อการปฏิิบัติหน้าท่�ของกรรมการใหม่ แนะนำาลักษัณะธุุรกิจัและ

แนวทางการดำาเนินธุุรกิจัของบริษััทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

 4. จััดการประชืุ่มผิู้ถึือหุ้น และประชืุ่มคณะกรรมการบริษััทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษััทฯ และข้อพิึงปฏิิบัติ

ต่าง ๆ

 5. บนัทกึรายงานการประชื่มุผิูถ้ึอืหุน้ และการประชื่มุคณะกรรมการบรษัิัทฯ รวมทั�งตดิตามใหม้ก่ารปฏิบิตัติามมตทิ่�ประชุื่มผิูถ้ึอืหุน้  

และมติท่�ประชืุ่มคณะกรรมการบริษััทฯ

 6. จััดทำาและเก็บรักษัาเอกสารทะเบ่ยนกรรมการบรษัิัทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิื่ญ่ประชุื่มคณะกรรมการบริษััทฯ รายงานการประชื่มุ

คณะกรรมการบริษััทฯ รายงานประจัำาปีของบริษััทฯ หนังสือบอกกล่าวเชิื่ญ่ประชุื่มผู้ิถืึอหุ้นและรายงานการประชุื่มผู้ิถืึอหุ้น

ผิู้บริหารบริษััทฯ
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 7. จััดทำาและเก็บรักษัารายงานการม่ส่วนได้เส่ยของกรรมการและผิู้บริหาร พิร้อมทั�งส่งสำาเนารายงานการม่ส่วนได้เส่ยให้ 

ประธุานกรรมการบริษััทฯ และประธุานกรรมการตรวจัสอบ

     8.  ดูแลให้ม่การเปิดเผิยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่�รับผิิดชื่อบต่อหน่วยงานท่�กำากับบริษััทฯ ตามระเบ่ยบและ 

ข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ

           9.    จัดัใหม้ห่ลกัสตูรฝ่กึอบรม สมัมนาตา่ง ๆ  เพิอ่เพิิ�มพินูความรู้ และพิฒันากรรมการใหม้ท่กัษัะและประสบการณท์่�จัะกอ่ใหเ้กดิ 

ประโยชื่น์ต่อการทำาหน้าท่�กรรมการของบริษััทฯ

        10.  ติดต่อและส่อสารกับผิู้ถึือหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสิทธุิต่าง ๆ ของผิู้ถึือหุ้น และข่าวสารของบริษััทฯ 

        11.  อบรมและพิัฒนาความรู้อย่างต่อเน่อง ด้านกฎหมาย การบัญ่ชื่่ หรือการปฏิิบัติหน้าท่�เลขานุการบริษััท

        12.  ดำาเนินการอ่น ๆ ตามท่�คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ผู้ิท่�ได้รับมอบหมายให้รับผิิดชื่อบสูงสุดในสายงานบัญ่ช่ื่และการเงิน และผู้ิท่�ได้รับมอบหมายให้รับผิิดชื่อบโดยตรงในการ 

ควบคุมดูแลการทำาบัญ่ช่ื่

 ผู้ิท่�ได้รับมอบหมายให้รับผิิดชื่อบสูงสุดในสายงานบัญ่ช่ื่และการเงินของบริษััทฯ คือ นายกำาธุร ตันติศิริวัฒน์ ผู้ิช่ื่วยกรรมการ 

ผู้ิจััดการ สายการเงิน และผู้ิท่�ได้รับมอบหมายให้รับผิิดชื่อบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญ่ช่ื่ของบริษััทฯ คือ นางธุนวันต์  

ชัื่ยสิทธิุการค้า ผู้ิอำานวยการอาวุโส ฝ่่ายบัญ่ช่ื่

 ทั�งน่� ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้ิบริหาร เลขานุการบริษััท ผู้ิท่�ได้รับมอบหมายให้รับผิิดชื่อบสูงสุดในสายงานบัญ่ช่ื่และการเงิน และ 

ผู้ิท่�ได้รับมอบหมายให้รับผิิดชื่อบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญ่ช่ื่ของบริษััทฯ ได้เปิดเผิยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจัำาปี 

และรายงานประจัำาปีฉบับน่�แล้ว
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รายช่�อกรรมการบริษััทฯ

ประเภิทค่าตอบแทน (บาทต่อปี)

ค่าตอบแทน 
รายเด่อน

ค่าเบ่�ยประชุม บำาเหน็จักรรมการ รวม

1. นายบันเทิง ตันติวิท 1,440,000.00 720,000.00 6,582,318.99 8,742,318.99

2. นายศุภิเดชื่ พิูนพิิพิัฒน์ 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49

3. นางศิริเพิ็ญ่ ส่ตสุวรรณ 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49

4. นายธุ่รพิจัน์ วัชื่ราภิัย 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49

5. นางสาลิน่ วังตาล 720,000.00 360,000.00 - 1,080,000.00

6. ดร. ธุนชื่าติ นุ่มนนท์ 720,000.00 360,000.00 - 1,080,000.00

7. นายวิชื่ิต ญ่าณอมร 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49

8. นางสาวสุวรรณภิา สุวรรณประท่ป 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49

9. นายสมเจัตน์ หมู่ศิริเลิศ 720,000.00 360,000.00 3,291,159.49 4,371,159.49

กรรมการท่�พ้้นจัากตำาแหน่งในปี 2562

1. นายธุ่รนันท์ ศร่หงส์ - - 3,146,889.48 3,146,889.48

2. นายปริญ่ญ่า หอมเอนก - - 3,146,889.48 3,146,889.48

รวม 7,200,000.00 3,600,000.00 32,623,054.89 43,423,054.89

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหารของบริษััทฯ

 

ค่าตอบแทนท่�เป็นตัวเงิน 

     ในปี 2563 บริษััทฯ ได้จ่ัายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษััทฯ คณะกรรมการตรวจัสอบ  

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล และคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง รวมทั�งสิ�นจัำานวน 48,693,054.89 บาท  

โดยลักษัณะของค่าตอบแทนท่�จ่ัายอยู่ในลักษัณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ่�ยประชุื่ม และเงินบำาเหน็จักรรมการท่�จ่ัายจัาก 

ผิลการดำาเนินงานประจัำาปี 2562 สรุปได้ดังน่�

        1.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษััทฯ ท่�จ่ัายในปี 2563 ม่รายละเอ่ยด ดังน่�

รายช่�อกรรมการบริษััทฯ

ประเภิทค่่าตอบแทน (บาทต่่อปี่)

ค่าตอบแทน
รายเด่อน

ค่าเบ่�ยประชุม รวม

1. นางศิริเพิ็ญ่ ส่ตสุวรรณ 720,000.00 360,000.00 1,080,000.00 

2. นายธุ่รพิจัน์ วัชื่ราภิัย 480,000.00 220,000.00 700,000.00 

3. นางสาลิน่ วังตาล 480,000.00 240,000.00 720,000.00

รวม 1,680,000.00 820,000.00 2,500,000.00

        2.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจัสอบ ท่�จ่ัายในปี 2563 ม่รายละเอ่ยด ดังน่�

หมายเหตุ นายปรญิ่ญ่า หอมเอนก และนายธุร่นนัท ์ศร่หงส ์พิน้จัากการดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษัิัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชื่ดุยอ่ย  

 ม่ผิลตั�งแต่วันท่� 16 ธัุนวาคม 2562
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รายช่�อกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และบรรษััทภิิบาล

ประเภิทค่่าตอบแทน (บาทต่่อปี่)

ค่าตอบแทน
รายเด่อน

ค่าเบ่�ยประชุม รวม

1. นายธุ่รพิจัน์ วัชื่ราภิัย 360,000.00 100,000.00 460,000.00 

2. นางศิริเพิ็ญ่ ส่ตสุวรรณ 240,000.00 75,000.00 315,000.00 

3. นายวิชื่ิต ญ่าณอมร 240,000.00 75,000.00 315,000.00 

รวม 840,000.00 250,000.00 1,090,000.00 

รายช่�อกรรมการกำากับความเส่�ยง

ประเภิทค่่าตอบแทน (บาทต่่อปี่)

ค่าตอบแทน
รายเด่อน

บำาเหน็จักรรมการ รวม

1. ดร. ธุนชื่าติ นุ่มนนท์ 360,000.00 360,000.00 720,000.00

2. นายวิชื่ิต ญ่าณอมร 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

3. นางสาลิน่ วังตาล 240,000.00 240,000.00 480,000.00 

4. นายสมเจัตน์ หมู่ศิริเลิศ* - - -

5. นายกำาธุร ตันติศิริวัฒน์* - - -

รวม 840,000.00 840,000.00 1,680,000.00 

W

หมายเหตุ * กรรมการท่�เป็นผู้ิบริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

        5.   ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษััทฯ ท่�เป็นกรรมการอิสระของบริษััทย่อย

             ไม่ม่กรรมการอิสระของบริษััทฯ คนใด เป็นกรรมการอิสระของบริษััทย่อยจึังไม่ม่การจ่ัายค่าตอบแทน

        6.   ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษััทฯ 

             บริษััทฯ ไม่ม่การจ่ัายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร

        7.   ค่าตอบแทนผู้ิบริหารของบริษััทฯ

    บริษััทฯ ม่ผู้ิบริหารในตำาแหน่งผู้ิจััดการและผู้ิบริหาร 4 รายแรกต่อจัากผู้ิจััดการลงมา ซึึ่�งรวมผู้ิจััดการฝ่่ายบัญ่ช่ื่หรือการเงิน 

อยู่ด้วย รวมจัำานวน 7 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในลักษัณะของเงินเดือน เงินช่ื่วยเหลือพิิเศษัตามผิลการปฏิิบัติงาน และเงินสมทบประกัน

สังคม ท่�บริษััทฯ จ่ัายแก่ผู้ิจััดการและผู้ิบริหารรวม 7 คน รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 53,443,394.40 บาท

ค่าตอบแทนอ่น

        1.   ค่าตอบแทนอ่นของกรรมการบริษััทฯ

             บริษััทฯ ไม่ม่การจ่ัายค่าตอบแทนอ่นให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

        2.   ค่าตอบแทนอ่นของผู้ิบริหาร

   บริษััทฯ จััดให้ม่กองทุนสำารองเล่�ยงช่ื่พิให้กับผู้ิบริหาร โดยบริษััทฯ ได้สมทบเงินกองทุนสำารองเล่�ยงช่ื่พิในอัตราส่วนร้อยละ 3 

หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายุงานของผู้ิบริหาร โดยในปี 2563 บริษััทฯ ได้จ่ัายเงินสมทบกองทุนสำารองเล่�ยงช่ื่พิสำาหรับ 

ผู้ิบริหารจัำานวน 7 คน รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 3,593,800.40 บาท

        3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล ท่�จ่ัายในปี 2563 ม่รายละเอ่ยด ดังน่�

        4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำากับความเส่�ยง ท่�จ่ัายในปี 2563 ม่รายละเอ่ยด ดังน่�



073รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้้้บริหารระดับส้ง

คณะกรรมการบริษััทฯ

(ข้อมูล ณ วันท่� 31 ธุันวาคม 2563)

นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 30 ตุลาคม 2523

อายุ 76 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts 

Institute of Technology, USA

• Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts 

Institute of Technology, USA

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• ประกาศน่ยบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท เอ็ม บ่ เค จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ 2549 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท แหลมไทร วิลเล็จั จัำากัด • กรรมการ 2559 - ปัจัจัุบัน

บริษััท สยามพิิวรรธุน์ โฮลดิ�ง จัำากัด • กรรมการ 2549 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค ร่สอร์ท จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ 2546 - ปัจัจัุบัน

บริษััท สยามพิิวรรธุน์ จัำากัด • กรรมการ 2546 - ปัจัจัุบัน

บริษััท บ่.ว่. โฮลดิ�ง จัำากัด • กรรมการ 2546 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ด่บุก จัำากัด • กรรมการ 2530 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ไทยฟาร์มมิ�ง จัำากัด • กรรมการ 2530 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััท ดุสิตธุาน่ จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ

• ท่�ปรึกษัา

2558 - 2560

2544 - 2558

บริษััท แปลน เอสเตท จัำากัด • ประธุานกรรมการ 2546 - 2558

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ 2545 - 2562

บริษััท ปทุมไรซึ่มิล แอนด์ แกรนาร่ จัำากัด (มหาชื่น) • ท่�ปรึกษัา 2544 - 2558

บริษััท เอ็ม บ่ เค จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการบริหาร 2537 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่
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นายศุภิเดช พ้้นพ้ิพ้ัฒน์
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 23 พิฤษัภิาคม 2526

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Science, University of Wisconsin, USA

• พิาณิชื่ยศาสตรบัณฑ์ิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

• ประกาศน่ยบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 15/2555

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

• ประกาศน่ยบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

รุ่น 4/2555

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

สถึาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทย

• ประกาศน่ยบัตร หลักสูตรผิู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

ธุนาคารทหารไทย จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการ และรองประธุานใน 

คณะกรรมการบริหาร

2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการบริหาร

• ประธุานกรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

• รองประธุานกรรมการ

2561 - ปัจัจัุบัน

2558 - ปัจัจัุบัน

2549 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ปทุมไรซึ่มิล แอนด์ แกรนาร่ จัำากัด 

(มหาชื่น)

• ประธุานกรรมการกำากับดูแลกิจัการท่�ด่

• ประธุานกรรมการ

2559 - ปัจัจัุบัน

2555 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการ

• ประธุานกรรมการบริหาร

2562 - ปัจัจัุบัน

2548 - ปัจัจัุบัน

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการบริหาร

• รองประธุานกรรมการ

2562 - ปัจัจัุบัน

2548 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ประกันชื่่วิต จัำากัด 

(มหาชื่น)

• ประธุานกรรมการ 2557 - ปัจัจัุบัน

บริษััท สยามพิิวรรธุน์ โฮลดิ�ง จัำากัด • กรรมการ 2549 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค ร่สอร์ท จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ 2548 - ปัจัจัุบัน

บริษััท สยามพิิวรรธุน์ จัำากัด • กรรมการ 2546 - ปัจัจัุบัน



075รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการคัดสรรประธุานเจั้าหน้าท่�บริหารและ 

กรรมการผิู้จััดการใหญ่่

• ประธุานกรรมการบริหาร

2559 - 2562

2548 - 2562

บริษััท ด่ เอ็ม เอส พิร็อพิเพิอร์ต่�ส์ อินเวสเม้นท์

ไพิรเวท จัำากัด

• ประธุานกรรมการ

• กรรมการ

2558 - 2562

2554 - 2558

บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ 2557 - 2562

บริษััท ทุนธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการบริหารความเส่�ยง

• กรรมการผิู้จััดการใหญ่่

2556 - 2561

2553 - 2561

บริษััท ปทุมไรซึ่มิล แอนด์ แกรนาร่ จัำากัด 

(มหาชื่น)

• ประธุานกรรมการบริหาร 2554 - 2560

บริษััท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) 

จัำากัด (มหาชื่น)

• กรรมการ 2550 - 2561

บริษััท ไทย รอยัล ออคิด เร่ยล เอซึ่เทท จัำากัด • กรรมการ 2550 - 2561

บริษััท แปลน เอสเตท จัำากัด • กรรมการ 2546 - 2558

บริษััท เอ็ม บ่ เค จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการบริหาร

• กรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

2546 - 2561

2545 - 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่
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นางศิริเพ้็ญ ส่ตสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 23 พิฤษัภิาคม 2543

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Business Administration, Wichita State University,  

Kansas, USA

• พิาณิชื่ยศาสตรบัณฑ์ิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

• ประกาศน่ยบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 4/2550

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

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

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

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท เสริมสุข จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการบริหารความยั�งยืนและความเส่�ยง

• กรรมการ และกรรมการตรวจัสอบ

2558 - ปัจัจัุบัน

2556 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ไทย โซึ่ล่าร์ เอ็นเนอร์ย่� จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ และประธุานกรรมการตรวจัสอบ 2556 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

Fraser and Neave, Limited (Singapore) • ประธุานกรรมการตรวจัสอบ และกรรมการสรรหา

• กรรมการ และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

2557 - ปัจัจัุบัน

2556 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััทหลักทรัพิย์จััดการกองทุน โซึ่ลาริส จัำากัด • ประธุานกรรมการ 2551 - 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



077รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายธ่รพ้จัน์ วัชราภิัย
ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 3 เมษัายน 2557

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Business Administration, Boston University, USA

• Bachelor of Arts in Economics and Commerce, University of 

Melbourne, Australia

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• ประกาศน่ยบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557

• ประกาศน่ยบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 19/2557

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ยู.เอส.พิ่.เอ็น. จัำากัด • กรรมการ 2540 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ยู.ว่.เอส.พิ่. จัำากัด • กรรมการ 2540 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ท่.ว่.ว่.เอ็นเตอร์ไพิรซึ่์ จัำากัด • กรรมการ และกรรมการผิู้จััดการ 2527 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่ม่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่
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นางสาลิน่ วังตาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Business Administration, Finance & International  

Business, Columbia University, USA

• บัญ่ชื่่บัณฑ์ิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

Harvard University, USA

• Advance Management Program

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท กร่นเอิร์ธุพิาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จัำากัด • ประธุานกรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััทหลักทรัพิย์จััดการกองทุน ไทยพิาณิชื่ย์ จัำากัด • กรรมการ และประธุานกรรมการตรวจัสอบ 2561 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััท เนชื่ั�น มัลติม่เด่ย กรุ๊ป จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ 2561 - 2563

สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม • ผิู้อำานวยการ 2558 - 2560

บริษััท เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ประกันช่ื่วิต จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ และประธุานกรรมการตรวจัสอบ 2557 - 2562

องค์การคลังสินค้า • กรรมการ และประธุานกรรมการบริหาร 2557 - 2561

ธุนาคารพัิฒนาวิสาหกิจัขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย

• ประธุานกรรมการ 2557 - 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



079รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการกำากับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 1 มกราคม 2563

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland,  

New Zealand

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

Auckland, New Zealand

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑ์ิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

• ประกาศน่ยบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่น 25/2559

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

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

• ประกาศน่ยบัตร Financial Statements for Directors (FSD)  

รุ่น 35/2561

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

• ประกาศน่ยบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) รุ่น 19/2563

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

Columbia Business School

• Digital Strategies for Business 2018

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท ฮิวแมนิก้า จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

• กรรมการ และกรรมการตรวจัสอบ      

2563 - ปัจัจัุบัน

2558 - ปัจัจัุบัน

บริษััท วินท์คอม เทคโนโลย่ จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการบริหารความเส่�ยง และ   

กรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

• กรรมการ และกรรมการตรวจัสอบ

2562 - ปัจัจัุบัน

2558 - ปัจัจัุบัน

บริษััท สยามอ่สต์ โซึ่ลูชื่ั�น จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ และประธุานกรรมการตรวจัสอบ 2559 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น • กรรมการสภิามหาวิทยาลัย 2562 - ปัจัจัุบัน

มหาวิทยาลัยอุบลราชื่ธุาน่ • กรรมการสภิามหาวิทยาลัย 2556 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ไอเอ็มซึ่่ เอ้าท์ซึ่อร์สซึ่ิ�ง (ประเทศไทย) 

จัำากัด

• กรรมการ 2556 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ และประธุานกรรมการตรวจัสอบ 2560 - 2562

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลย่สารสนเทศไทย • นายกสมาคม 2558 - 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่
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นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำากับความเสี่ยง (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 25 กุมภิาพิันธุ์ 2558

อายุ 74 ปี

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

• พิาณิชื่ยศาสตร์และการบัญ่ชื่่ สาขาสถึิติ (เก่ยรตินิยมอันดับสอง) จัุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

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

• ประกาศน่ยบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 20/2558

• ประกาศน่ยบัตร Role of the Nomination and Governance  

Committee (RNG) รุ่น 7/2558

• ประกาศน่ยบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

รุ่น 3/2559

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

ธุนาคารแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตลาดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทย

• สัมมนา IT Future for Listed Company ครั�งท่� 3/2560

• สัมมนา IT Future for Capital Market ครั�งท่� 2/2561

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท ไอท่ ซึ่ิต่� จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการ

• กรรมการบริหารความเส่�ยง

• ประธุานกรรมการตรวจัสอบ และกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทน

2563 - ปัจัจัุบัน

2562 - ปัจัจัุบัน

2561 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เน็ตเบย์ จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการสรรหาและพิิจัารณาค่าตอบแทน

• กรรมการ และกรรมการตรวจัสอบ

2558 - ปัจัจัุบัน

2557 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค จัำากัด (มหาชื่น) • ท่�ปรึกษัาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย่ 2555 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท อมรชื่่วิน จัำากัด • กรรมการ 2559 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น) • ท่�ปรึกษัาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย่ 2557 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เดอะแกรนด์ ยูบ่ จัำากัด • กรรมการ 2553 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จัำากัด 

(มหาชื่น)

• กรรมการ 2547 - 2558

บริษััท นวทว่ป จัำากัด • กรรมการ 2545 - 2563

คณะอนุกรรมการตรวจัสอบและประเมินผิล 

ภิาคราชื่การกลุ่มกระทรวง ด้านความมั�นคง 

และการต่างประเทศ

• อนุกรรมการ 2544 - 2560

บริษััท เอเซึ่ิร์ทส์ จัำากัด • กรรมการ 2534 - 2559



081รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่
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นางสาวสุวรรณภิา สุวรรณประท่ป
รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2548

อายุ 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา Bachelor of Economics, Monash University, Australia

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

Banker Trust, New York, USA

• Corporate Finance Training Program

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

ธุนาคารแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท ราชื่ธุาน่ลิสซึ่ิ�ง จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ และกรรมการบรรษััทภิิบาล 2563 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ซึ่่คอน ด่เวลลอปเมนท์ จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ 2534 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััท ทุนธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการบริหารความเส่�ยง 2556 - 2561

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการบริหาร

• กรรมการ

2549 - 2562

2545 - 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



083รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นายสมเจัตน์ หม้่ศิริเลิศ
กรรมการบริหาร กรรมการกำากับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำารงตำาแหน่ง 2 ม่นาคม 2552

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Management สถึาบันบัณฑ์ิตบริหารธุุรกิจั ศศินทร์  

แห่งจัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พิาณิชื่ยศาสตรบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

• ประกาศน่ยบัตร Corporate Governance for Capital Market  

Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559

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

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

สมาคมบริษััทจัดทะเบ่ยนไทย ตลาดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทย

• ประกาศน่ยบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)  

ปี 2555

สถึาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทย

• ประกาศน่ยบัตร หลักสูตรผิู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550

สถึาบันพิัฒนาข้าราชื่การฝ่่ายตุลาการ ศาลยุติธุรรม

• ประกาศน่ยบัตร หลักสูตรผิู้บริหารกระบวนการยุติธุรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) 

รุ่น 9/2548

ธุนาคารแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท ราชื่ธุาน่ลิสซึ่ิ�ง จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่�ยง 

• กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการบรรษััทภิิบาล

2563 - ปัจัจัุบัน

ธุนาคารทหารไทย จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ 

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 

และบรรษััทภิิบาล

2562 - ปัจัจัุบัน

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทน

2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ ท่ เอส จัำากัด • ประธุานกรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 1 จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 2 จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

สมาคมบริษััทจัดทะเบ่ยนไทย • อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจัจัุบัน

บริษััทหลักทรัพิย์ ธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการบริหาร

• ประธุานกรรมการ

2556 - ปัจัจัุบัน

2552 - ปัจัจัุบัน

สมาคมบริษััทหลักทรัพิย์ไทย • ท่�ปรึกษัาคณะกรรมการ 2553 - ปัจัจัุบัน
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สมาคมธุนาคารไทย • กรรมการ

• ท่�ปรึกษัา

• กรรมการ

2561

2559 - 2561

2554 - 2559

สมาคมบริษััทจัดทะเบ่ยนไทย • ท่�ปรึกษัานายกสมาคม

• กรรมการ และอุปนายกสมาคม

2558 - 2560

2554 - 2558

บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น) • รองประธุานกรรมการ

• รองประธุานกรรมการบริหาร

2557 - 2561

2556 - 2561

คณะกรรมการอำานวยการสถึาบันบัณฑ์ิต

บริหารธุุรกิจั ศศินทร์ แห่งจัุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

• กรรมการ 2557 - 2559

บริษััทหลักทรัพิย์จััดการกองทุน ธุนชื่าต จัำากัด • ประธุานกรรมการ

• ประธุานกรรมการบริหาร

2556 - 2563

2554 - 2563

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ประธุานกรรมการบริหารความเส่�ยง

• ประธุานเจั้าหน้าท่�บริหารและกรรมการผิู้จััดการใหญ่่

• กรรมการ และกรรมการบริหาร

2555 - 2561

2554 - 2561

2552 - 2561

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ ท่ เอส จัำากัด • ประธุานกรรมการ และประธุานกรรมการบริหาร 2554 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



085รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ผู้้้บริหารระดับส้งของบริษััทฯ

นายกำาธร ตันติศิริวัฒน์
กรรมการกำากับความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Business Administration in Finance, The University of 

Michigan at Ann Arbor, USA

• Master of Science in Computer Science, The University of Texas 

at Austin, USA

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑ์ิต จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

CFA Institute

• CFA Program ปี 2544

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

• หลักสูตรผิลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

ฉบับท่� 9 (IFRS 9) ต่อกลุ่มธุนชื่าต

• หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

สภิาวิชื่าชื่่พิบัญ่ชื่่ ในพิระบรมราชืู่ปถึัมภิ์

• หลักสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559

• ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ท่�จัะนำามาใชื่้ ในปี 2562 

และ 2563

KPMG

• หลักสูตรการจััดประเภิทสินทรัพิย์/หน่�สินทางการเงินตามมาตรฐานบัญ่ชื่่

ใหม่ (IFRS 9)

บริษััท สำานักงาน อ่วาย จัำากัด

• หลักสูตรเตร่ยมความพิร้อมสำาหรับการเปล่�ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

IMC Institute

• หลักสูตร Blockchain 2017: Unlocking Internet of Value

NYC Management Company Limited

• TFRS ใหม่ ท่�ต้องรู้

ธุนาคารแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น

บริษััท ราชื่ธุาน่ลิสซึ่ิ�ง จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่�ยง 

และกรรมการบรรษััทภิิบาล

2563 - ปัจัจัุบัน
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ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ท่ เอ็ม คอมมิวนิเคชื่ั�นส์ แอนด์ แบรนด ์

แมเนจัเม้นท์ จัำากัด

• กรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ ท่ เอส จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 1 จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 2 จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ แม๊กซึ่์ จัำากัด • รองประธุานกรรมการ 2561 - ปัจัจัุบัน

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ เอ็น เอฟ เอส จัำากัด • รองประธุานกรรมการ 2561 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม ท่ เซึ่อร์วิส 2016 จัำากัด • กรรมการ 2559 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ประกันชื่่วิต จัำากัด 

(มหาชื่น)

• กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่�ยง 2557 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ แม๊กซึ่์ จัำากัด • ประธุานกรรมการ 2559 - 2561

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ เอ็น เอฟ เอส จัำากัด • ประธุานกรรมการ และประธุานกรรมการบริหาร 2559 - 2561

บริษััท เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ประกันชื่่วิต จัำากัด 

(มหาชื่น)

• กรรมการบริหาร 2557 - 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



087รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางสาวธนวรรณ ฑ่ฆาอุตมากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • ศิลปศาสตรมหาบัณฑ์ิต (กฎหมายธุุรกิจั) จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การจััดการมหาบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยมหิดล

• บัญ่ชื่่บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• วุฒิบัตรการตรวจัสอบภิายใน สภิาวิชื่าชื่่พิบัญ่ชื่่

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

• มาตรฐานการบัญ่ชื่่ไทย มาตรฐานการบัญ่ชื่่สากล

• การบัญ่ชื่่บริหารและการบัญ่ชื่่การเงิน

• การบัญ่ชื่่เก่�ยวกับตราสารอนุพิันธุ์ และ Treasury Finance

• การเปิดเผิยข้อมูลตามมาตรฐานสากล

• ความรู้เก่�ยวกับภิาษั่ธุุรกิจัเฉพิาะ ภิาษั่เงินได้นิติบุคคล ภิาษั่มูลค่าเพิิ�ม และ

ภิาษั่หัก ณ ท่�จั่าย

• แนวทางปฏิิบัติในการขาย และให้บริการเก่�ยวกับผิลิตภิัณฑ์์ในตลาดทุน 

ท่�เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหน่�

• แนวทางการตรวจัสอบสินเชื่่อหลังจัากเปล่�ยนไปใชื่้มาตรฐานการบัญ่ชื่่ 

TFRS 9 และ Credit Model

• พิระราชื่บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พิ.ศ. 2562

• Integrated Risk Management & Strategy

• Treasury & Risk Management

• IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security)

• Risk Management for Committee Program

• COSO 2013 & Anti-Corruption Master Class

• Internal Audit Best Practices

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

• IT Risk Management Implementation Guideline

• AI & Big Data 2019

• CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4
th
 Industrial Revolution

• Corruption Risk and Control Workshop (CRC)

• ผิลกระทบของ TFRS ใหม่ต่องบการเงิน

• IA’New Value Proposal During and After the Crisis

• หลักสูตร PDPA for Internal Audit 2563

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น ไม่ม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ผิู้ชื่่วยกรรมการผิู้จััดการ และเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจัสอบ

2561 - 2563

ธุนาคารทหารไทย จัำากัด (มหาชื่น) • หัวหน้าเจั้าหน้าท่�บริหารตรวจัสอบ และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจัสอบ

2556 - 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



088

นายวัชระ เพ้ิ�มพ้ิทักษั์
ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • พิัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑ์ิตทางบริหารธุุรกิจั สถึาบันบัณฑ์ิต

พิัฒนบริหารศาสตร์

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑ์ิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ ท่ เอส จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ แม๊กซึ่์ จัำากัด • กรรมการ 2550 - ปัจัจัุบัน

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ เอ็น เอฟ เอส จัำากัด • กรรมการ 2549 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ แม๊กซึ่์ จัำากัด • รองประธุานกรรมการ 2559 - 2561

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ เอ็น เอฟ เอส จัำากัด • รองประธุานกรรมการ

• รองประธุานกรรมการบริหาร

2559 - 2561

2549 - 2561

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ผิู้อำานวยการอาวุโส สายงานพิัฒนาสินทรัพิย์ 2555 - 2558

บริษััทบริหารสินทรัพิย์ ท่ เอส จัำากัด • กรรมการ 2554 - 2558

กองทุนรวมธุนชื่าติพิร็อพิเพิอร์ต่�ฟันด์ 6 • คณะกรรมการการลงทุน 2550 - 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



089รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์
ผู้อำานวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ

อายุ  58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • Master of Business Administration, San Angelo State University, 

Texas, USA

• ศิลปศาสตรบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

• The 4
th
 Essential Roles of Leadership for Senior Managment

• Thanachart Leaderships Developments

• Empower Employees

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น ไม่ม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ผิู้อำานวยการอาวุโส Head of Business Lending 

Service

• ผิู้อำานวยการอาวุโส Head of Business Analysis & 

SRD

2561 - 2563

2555 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



090

นางกฤษัยาณ่ รัตนชัยชาญ
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

อายุ  58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • เนติบัณฑ์ิต สำานักอบรมศึกษัากฎหมายแห่งเนติบัณฑ์ิตยสภิา

• นิติศาสตรมหาบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

• นิติศาสตรบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

• Leader as Coach

• Leadership Transformation

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ธุนชื่าต แมเนจัเม้นท์ แอนด์ เซึ่อร์วิส 

จัำากัด

• กรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััท รักษัาความปลอดภิัย สคิบ เซึ่อร์วิส 

จัำากัด

• ประธุานกรรมการ 2559 - ปัจัจัุบัน

บริษััท กรุงเทพิเคหะ จัำากัด • กรรมการ และผิู้ชื่ำาระบัญ่ชื่่ 2543 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ผิู้อำานวยการอาวุโส ฝ่่ายกฎหมาย 2533 - 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



091รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า
ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต

อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • บริหารธุุรกิจัมหาบัณฑ์ิต สาขาวิชื่าการจััดการสำาหรับการเป็นผิู้ประกอบการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่พิระจัอมเกล้าธุนบุร่

• MINI MBA จัุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บริหารธุุรกิจับัณฑ์ิต (การบัญ่ชื่่) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

สมาคมสถึาบันการศึกษัาการธุนาคารและการเงินไทย

• Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX)

NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพิย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพิย์ 

เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสภิาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร CFO มืออาชื่่พิ

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ประกันช่ื่วิต จัำากัด (มหาชื่น) • กรรมการบริหาร

• กรรมการ

2563 - ปัจัจัุบัน

2553 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ท่ เอ็ม คอมมิวนิเคชื่ั�นส์ แอนด์ แบรนด ์

แมเนจัเม้นท์ จัำากัด

• กรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััท รักษัาความปลอดภิัย สคิบ เซึ่อร์วิส 

จัำากัด

• กรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต แมเนจัเม้นท์ แอนด์ เซึ่อร์วิส 

จัำากัด

• กรรมการ 2563 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 1 จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 2 จัำากัด • กรรมการ 2562 - ปัจัจัุบัน

บริษััท เอ็ม ท่ เซึ่อร์วิส 2016 จัำากัด • กรรมการ 2559 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษััท ทุนธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น) • ผิู้อำานวยการ ฝ่่ายบัญ่ชื่่ 2555 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่
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เลขานุการบริษััท และหัวหน้างานกำากับด้แลการปฏิบัติงานของบริษััทฯ

นายภิาณุพ้ันธุ์ ตวงทอง
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองผู้อำานวยการ สำานักเลขานุการองค์กร

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษัา • นิติศาสตรบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

และทักษัะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย

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

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

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

• ประกาศน่ยบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 

รุ่น 2/2554

• ประกาศน่ยบัตร Corporate Governance for Executives (CGE)  

รุ่น 8/2560

ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

• หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นท่� 1/2557

• หลักสูตรการพิัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชื่ั�นของประเทศไทย  

ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

ธุนาคารแห่งประเทศไทย

• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

สภิาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• พิระราชื่บัญ่ญ่ัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection 

Act – PDPA)

บริษััท ฟินลิค จัำากัด (Thai Law Training)

• หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำาหรับผิู้ม่หน้าท่�รายงาน

ตำาแหน่งในบริษััทจดทะเบียนอื่น ไม่ม่

ตำาแหน่งในกิจการอื่น

สมาคมบริษััทจัดทะเบ่ยนไทย • กรรมการชื่มรมเลขานุการบริษััทไทย 2557 - ปัจัจัุบัน

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ไม่ม่  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษััทฯ

ไม่ม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษััทฯ ไม่ม่



093รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รายงานการเปล่�ยนแปลงการถ่อหุ้นของกรรมการและผู้้้บริหาร ในปี 2562 - 2563

ลำาดับ รายนาม ตำาแหน่ง

จัำานวนหุ้นท่�ถ่อ 
ณ วันท่�

31 ธันวาคม 
2563

จัำานวนหุ้นท่�ถ่อ 
ณ วันท่�

31 ธันวาคม 
2562

จัำานวนหุ้นท่�
เปล่�ยนแปลง 

เพ้ิ�มขึ�น 
(ลดลง)

สัดส่วน
การถ่อหุ้น
ในบริษััทฯ 
(ร้อยละ)

1 นายบันเทิง ตันติวิท  

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ประธุานกรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

2 นายศุภิเดชื่ พิูนพิิพิัฒน์ 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

รองประธุานกรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

3 นางศิริเพิ็ญ่ ส่ตสุวรรณ 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

4 นายธุ่รพิจัน์ วัชื่ราภิัย 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

5 นางสาลิน่ วังตาล 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

6 ดร. ธุนชื่าติ นุ่มนนท์ 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

7 นายวิชื่ิต ญ่าณอมร

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

8 นางสาวสุวรรณภิา สุวรรณประท่ป 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ -

-

-

-

-

-

-

-

9 นายสมเจัตน์ หมู่ศิริเลิศ  

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

กรรมการ และกรรมการ 

ผิู้จััดการใหญ่่

-

-

-

-

-

-

-

-

10 นายกำาธุร ตันติศิริวัฒน์  

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ผิู้ชื่่วยกรรมการผิู้จััดการ  

สายการเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

11 นางสาวธุนวรรณ ฑ์่ฆาอุตมากร  

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ผิู้ชื่่วยกรรมการผิู้จััดการ 

สายงานตรวจัสอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

12 นายวัชื่ระ เพิิ�มพิิทักษั์  

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ผิู้อำานวยการอาวุโส  

สายงานธุุรกิจั

- 

-

- 

-

-

-

- 

-

13 นางญ่าดา ไทยปิ�นณรงค์

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ผู้ิอำานวยการอาวุโส  

สายงานสนับสนุนธุุรกิจั

- 

-

- 

-

- 

-

- 

-

14 นางกฤษัยาณ่ รัตนชื่ัยชื่าญ่ 

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ผิู้อำานวยการอาวุโส  

ฝ่่ายกฎหมาย

- 

-

- 

-

-

-

-

-

15 นางธุนวันต์ ชื่ัยสิทธุิการค้า

คู่สมรสและบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิติภิาวะ

ผิู้อำานวยการอาวุโส  

ฝ่่ายบัญ่ชื่่ทุนธุนชื่าต

-

-

- 

-

- 

-

- 

-
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

รายช่�อบริษััทย่อย บริษััทร่วม และบริษััทท่�เก่�ยวข้องกัน

บริษััทย่อย

1. บริษััทหลักทรัพิย์ ธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

2. บริษััท ธุนชื่าตประกันภิัย จัำากัด (มหาชื่น)

3. บริษััท เอ็ม บ่ เค ไลฟ์ ประกันช่ื่วิต จัำากัด (มหาชื่น)

4. บริษััท ราชื่ธุาน่ลิสซึ่ิ�ง จัำากัด (มหาชื่น)

5. บริษััทบริหารสินทรัพิย์ ท่ เอส จัำากัด

6. บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 1 จัำากัด

7. บริษััท ธุนชื่าต เอสพิ่ว่ 2 จัำากัด

8. บริษััทบริหารสินทรัพิย์ แม๊กซึ่์ จัำากัด

9. บริษััทบริหารสินทรัพิย์ เอ็น เอฟ เอส จัำากัด

10. บริษััท เอ็ม ท่ เซึ่อร์วิส 2016 จัำากัด

11. บริษััท ธุนชื่าต แมเนจัเม้นท์ แอนด์ เซึ่อร์วิส จัำากัด

12. บริษััท รักษัาความปลอดภิัย สคิบ เซึ่อร์วิส จัำากัด

บริษััทร่วม

13. บริษััท เอ็ม บ่ เค จัำากัด (มหาชื่น)

14. ธุนาคารทหารไทย จัำากัด (มหาชื่น)

15. บริษััท ท่ เอ็ม คอมมิวนิเคชื่ั�นส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจัเม้นท์ จัำากัด

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกับกรรมการ

16. ธุนาคารธุนชื่าต จัำากัด (มหาชื่น)

17. บริษััท เอ็ม บ่ เค ร่สอร์ท จัำากัด (มหาชื่น)

18. บริษััท สยามพิิวรรธุน์ จัำากัด

19. บริษััท สยามพิิวรรธุน์ โฮลดิ�ง จัำากัด

20. บริษััท ไทยฟาร์มมิ�ง จัำากัด

21. บริษััท ด่บุก จัำากัด

22. บริษััท บ่.ว่. โฮลดิ�ง จัำากัด

23. บริษััท แหลมไทร วิลเล็จั จัำากัด

24. บริษััท ปทุมไรซึ่มิล แอนด์ แกรนาร่ จัำากัด (มหาชื่น)

25. บริษััท เสริมสุข จัำากัด (มหาชื่น)

26. บริษััท ไทย โซึ่ล่าร์ เอ็นเนอร์ย่� จัำากัด (มหาชื่น)

27. Fraser and Neave, Limited (Singapore)

28. บริษััท ยู.เอส.พิ่.เอ็น. จัำากัด

29. บริษััท ยู.ว่.เอส.พิ่. จัำากัด

30. บริษััท ท่.ว่.ว่.เอ็นเตอร์ไพิรซึ่์ จัำากัด

31. บริษััทหลักทรัพิย์จััดการกองทุน ไทยพิาณิชื่ย์ จัำากัด

32. บริษััท กร่นเอิร์ธุพิาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จัำากัด

33. บริษััท วินท์คอม เทคโนโลย่ จัำากัด (มหาชื่น)

34. บริษััท ฮิวแมนิก้า จัำากัด (มหาชื่น)

35. บริษััท สยามอ่สต์ โซึ่ลูชื่ั�น จัำากัด (มหาชื่น)

36. บริษััท ไอเอ็มซึ่่ เอ้าท์ซึ่อร์สซึ่ิ�ง (ประเทศไทย) จัำากัด

37. บริษััท เน็ตเบย์ จัำากัด (มหาชื่น)

38. บริษััท ไอท่ ซิึ่ต่� จัำากัด (มหาชื่น)

39. บริษััท อมรชื่่วิน จัำากัด

40. บริษััท เดอะแกรนด์ ยูบ่ จัำากัด

41. บริษััท ซึ่่คอน ด่เวลลอปเมนท์ จัำากัด (มหาชื่น)

42. บริษััท กรุงเทพิเคหะ จัำากัด



096

รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการของบริษััทย่อย ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2563

 บริษััทย่อยท่�ม่นัยสำาคัญ่ท่�ม่รายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำาไรขาดทุนรวมของปี 2563 ม่ 3 บริษััท คือ 

1) บริษััท ธุนชื่าตประกันภัิย จัำากัด (มหาชื่น) 2) บริษััท ราชื่ธุาน่ลิสซิึ่�ง จัำากัด (มหาชื่น) และ 3) บริษััท ธุนชื่าต เอสพ่ิว่ 2 จัำากัด

รายช่�อกรรมการ ธนชาตประกันภิัย ราชธาน่ลิสซิ�ง เอสพ้่ว่ 2

1.	 นายบันเทิง	 ตันติวิท XXX

2.	 นายศุภเดช	 พูนพิพัฒน์ XX ///

3.	 นายประพันธ์	 อนุพงษ์องอาจ //

4.	 นายวิเชียร	 เมฆตระการ X

5.	 นายพิรัส	 ประดิษฐวณิช X

6.	 นายสุรพันธ์	 เมฆนาวิน X

7.	 นางธนวันต์	 ชัยสิทธิการค้า X X

8.	 นายวิลเลียม	 จอร์จ	ซาอิด X

9.	 นายแซมมวล	 แอนโทนี	โดโทร X

10.	นายพีระพัฒน์	 เมฆสิงห์วี X / A

11.	นายวิรัตน์	 ชินประพินพร XXX /

12.	นายโกวิท	 รุ่งวัฒนโสภณ X /// A

13.	นายเจริญสุข	 กิจอิทธิ X

14.	นายสมเจตน์	 หมู่ศิริเลิศ X / X

15.	นางสาวสุวรรณภา	 สุวรรณประทีป X

16.	นายกำาธร	 ตันติศิริวัฒน์ X / X

17.	นายสรศักย์	 ชยารักษ์ X

18.	ดร.	ถกล	 นันธิราภากร X

19.	นายสุวิทย์	 อรุณานนท์ชัย X

20.	นายวราวุธ	 วราภรณ์ X

21.	ดร.	นารี	 บุญธีรวร X

22. นายสุรพิล สติมานนท์ X

 
หมายเหตุ XXX ประธุานกรรมการ XX รองประธุานกรรมการ X กรรมการ 

 /// ประธุานกรรมการบริหาร // รองประธุานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

 A กรรมการผิู้จััดการ
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การกำากับ
ดููแลกิจการ
รายงานการปฏิิบัติิติาม
หลักการกำากับดููแลกิจการ

นโยบายการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ และคูู่�มือจรรยาบรรณ 

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ได้้กำาหนด้นโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	 (“นโยบายฯ”)	 และคู�มือจรรยาบรรณ	 ซ่ึ่�งประกอบด้้วย	 

จรรยาบรรณทางธุุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการ	 ผูู้้บริหาร	 พนักงาน	 และนักลงทุนสััมพันธุ์ของบริษััทฯ	 เป็นลายลักษัณ์อักษัรและ 

ถืือเปน็กรอบในการปฏิบิตัิงิานสัำาหรับบคุลากรมาติั�งแติ�ป	ี2546	พร้อมทั�งกำาหนด้ใหบ้รษัิัทในกลุ�มธุนชาตินำาแนวทางด้งักล�าวไปประยกุติ์ 

ใช้ให้เหมาะสัมและเพ่ยงพอกับลักษัณะของธุุรกิจ	 โด้ยย่ด้มั�นในคุณธุรรม	 ความซึ่่อสััติย์สัุจริติ	 และการปฏิิบัติิท่�สัอด้คล้องกับกฎหมาย

ติ�าง	ๆ	ท่�เก่�ยวข้อง	ซึ่่�งนโยบายฯ	และคู�มือจรรยาบรรณด้ังกล�าวจะได้้รับการทบทวนอย�างน้อยปีละ	1	ครั�ง	

 

	 โด้ยในปี	 2563	 บริษััทฯ	 ได้้ทบทวนนโยบายฯ	 และคู�มือจรรยาบรรณ	 เพ่อให้สัอด้คล้องกับการเปล่�ยนแปลงโครงสัร้างของ

กลุ�มธุนชาติเม่อปลายปี	2562	โด้ยยังคงย่ด้แนวปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่สัำาหรับบริษััทจด้ทะเบ่ยนปี	2560	(Corporate	

Governance	Code	for	Listed	Companies	2017:	CG	Code)	ของ	ก.ล.ติ.	และแนวปฏิิบัติิในเร่องอ่น	ๆ	ติามหลักการกำากับดู้แล

กิจการท่�ด้่สัำาหรับบริษััทจด้ทะเบ่ยน	 เพ่อรองรับการประเมินติ�าง	 ๆ	 เช�น	 โครงการสัำารวจการกำากับดู้แลกิจการบริษััทจด้ทะเบ่ยนไทย	

(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies:	CGR)	ของสัมาคมสั�งเสัริมสัถืาบันกรรมการบริษััทไทย	(IOD)	และ

โครงการประเมินคุณภาพการจัด้การประชุมผูู้้ถืือหุ้น	 โด้ยนำาหลักการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่ดั้งกล�าวมาปรับใช้อย�างเหมาะสัมกับบริบท 

ทางธุุรกิจของบริษััทฯ

	 บริษััทฯ	 ได้้เปิด้เผู้ยนโยบายฯ	 รวมทั�งคู�มือจรรยาบรรณไว้ในระบบอินทราเน็ติของกลุ�มธุนชาติ	 และเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ 

(www.thanachart.co.th)	เพอ่เป็นช�องทางในการสัอ่สัารให้บุคลากรทุกระด้ับของกลุ�มธุนชาติสัามารถืเขา้ไปศึก่ษัารายละเอ่ยด้ได้้อย�าง

ทั�วถื่ง	โด้ยม่จุด้มุ�งหมายสัำาคัญในการสั่อสัารไปยังพนักงานกลุ�มธุนชาติ	ผูู้้ถืือหุ้น	นักลงทุน	และผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยทุกฝ่่าย	เพ่อสัร้างความ

เช่อมั�นว�าจะได้้รับการปฏิิบัติิอย�างเป็นธุรรมโด้ยทั�วถื่ง	และสัะท้อนถื่งภาพลักษัณ์ท่�ด้่ของบริษััทฯ	และของกลุ�มธุนชาติ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ในปี	2563	ท่�ผู้�านมา	บริษััทฯ	ได้้พัฒนางานการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	ด้ังน่�

	 1.	 กำาหนด้ให้บริษััทในกลุ�มธุนชาติปรับปรุงนโยบายฯ	 และคู�มือจรรยาบรรณให้เป็นไปในแนวทางเด้่ยวกัน	 โด้ยนำานโยบายฯ	 

ของบริษััทฯ	ไปพิจารณาให้เหมาะสัมกับการด้ำาเนินธุุรกิจของแติ�ละบริษััท

	 2.	 ได้้รับผู้ลการประเมินโครงการสัำารวจการกำากับดู้แลกิจการบริษััทจด้ทะเบ่ยนไทย	(Corporate	Governance	Report	of	

Thai	Listed	Companies:	CGR)	ของสัมาคมสั�งเสัริมสัถืาบันกรรมการบริษััทไทย	(IOD)	ในระด้ับ	5	ด้าว		

	 3.	 ได้้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้น	 (AGM)	 ของบริษััทจด้ทะเบ่ยน	 โด้ยสัมาคมสั�งเสัริมผูู้้ลงทุนไทย	 

ด้้วยคะแนน	100	คะแนน	

	 4.	 บริษััทฯ	 และบริษััทในกลุ�มธุนชาติได้้ผู้�านการรับรองการเป็นสัมาชิกโครงการแนวร�วมปฏิิบัติิของภาคเอกชนไทยในการ 

ติ�อติา้นการทจุรติิ	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	ติั�งแติ�ปี	2557	และในไติรมาสั 

ท่�	2	ของปี	2563	บริษััทฯ	และบริษััทในกลุ�มธุนชาติได้้ผู้�านการติ�ออายุการเป็นสัมาชิก	CAC	ในครั�งท่�	2	ซึ่่�งแสัด้งให้เห็นถื่งความมุ�งมั�น

ในการประกอบธุุรกิจอย�างโปร�งใสัและม่ธุรรมาภิบาลอย�างติ�อเน่องติลอด้มา		

	 5.	 จัด้ให้ผูู้้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษััทฯ	 ลงนามยอมรับปฏิิบัติิติามนโยบายฯ	 และคู�มือจรรยาบรรณโด้ยไม�

กระทำาการใด้ท่�เป็นการแสัวงหาผู้ลประโยชน์ทางธุุรกิจ	 หรือม่ธุุรกรรมท่�ม่ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์	 (Conflict	 of	 Interest) 

ติ�อกลุ�มธุนชาติ	รวมทั�งประสัานงานกบับรษัิัทในกลุ�มธุนชาติเพอ่ใหด้้ำาเนนิการจดั้ทำาแบบยอมรบัการปฏิบิตัิติิามนโยบายฯ	ของแติ�ละบรษัิัท 

ในกลุ�มธุนชาติ	เป็นประจำาทุกปี	



100

	 6.	 จดั้ทำาแบบประเมินให้พนกังานทุกระดั้บทกุคนในบริษััทฯ	เพอ่พฒันา	ทด้สัอบ	และวัด้ระดั้บความรู้	ความเข้าใจในการปฏิบัิติ ิ

ติามหลกัเกณฑ์ก์ารกำากบัด้แูลกิจการท่�ด้แ่ละการติ�อต้ิานการคอร์รปัชั�น	รวมทั�งประสัานงานให้บรษัิัทในกลุ�มธุนชาติ	ด้ำาเนนิการจดั้ทำาแบบ

ประเมินของแติ�ละบริษััทในกลุ�มธุนชาติเป็นประจำาทุกปี

	 7.	 จดั้ใหม้อิ่นโฟกราฟิก	(Infographics)	เก่�ยวกบัการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้แ่ละการติ�อต้ิานคอร์รัปชั�น	(CG	&	Anti-Corruption)	

เพ่อสั่อสัารให้ผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยทุกฝ่่ายรับทราบ	โด้ยม่เนื�อหาท่�ครบถื้วน	รูปแบบน่าสันใจ	เผู้ยแพร�ผู้�านเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ

	 8.	 กำาหนด้ให้บริษััทฯ	 และบริษััทในกลุ�มธุนชาติม่นโยบายติ�อติ้านการคอร์รัปชั�น	 มาติรการติ�อติ้านการคอร์รัปชั�น 

และแนวปฏิิบัติิท่�เก่�ยวข้องในการติ�อต้ิานการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ	 พร้อมทั�งเปิด้เผู้ยนโยบายติ�อต้ิานการคอร์รัปชั�นไว้ในเว็บไซึ่ต์ิ 

ของแติ�ละบริษััท

	 9.	 เปดิ้เผู้ยนโยบายติ�อติา้นการคอรร์ปัชั�นในการงด้รบัของขวัญ	และของกำานลัติ�าง	ๆ 	(No	Gift	Policy)	และขอความร�วมมอื

ผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยทุกฝ่่ายร�วมติ�อติ้านการคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบด้้วยการงด้เว้นการให้	รับของขวัญในช�วงเทศึกาล	หรือโอกาสัอ่นใด้ก็ติาม	

ผู้�านเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	

 

	 บริษััทฯ	 และบริษััทในกลุ�มธุนชาติม่การเสัริมสัร้างจิติสัำาน่กด้้านคุณธุรรม	 จริยธุรรม	 ความรับผู้ิด้ชอบติ�อสัังคมสั�วนรวม 

(CG	&	CSR)	ทั�งในเชิงนโยบาย	และรูปแบบการสั่อสัารภายในองค์กร	เพ่อให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบายฯ	และคู�มือจรรยาบรรณ	 

เพ่อให้พนักงานสัามารถืปฏิิบัติิงานบนพื�นฐานของคุณธุรรม	 จริยธุรรม	 และจรรยาบรรณติามหลักวิชาช่พ	 ด้้วยรูปแบบการนำาเสันอ 

ท่�เข้าถื่งง�าย	ผู้�าน	VTR	หนังสัั�นติ�าง	ๆ	

การปฏิิบััติิของบัริษััทฯ ติามหลัักการกำากับัดููแลักิจการท่�ดู่ในปี 2563 ม่ดัูงต่ิอไปน่�

1. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น

 

    1.1	 การดู้แลสัิทธุิพื�นฐานของผูู้้ถืือหุ้น

	 บริษััทฯ	 ม่นโยบายปกป้องสัิทธุิของผูู้้ถืือหุ้น	 และการสั�งเสัริมให้ผูู้้ถืือหุ้นใช้สิัทธุิ	 โด้ยครอบคลุมสัิทธุิพื�นฐานติามกฎหมาย	

เช�น	 การม่สั�วนแบ�งกำาไรของกิจการในรูปของเงินปันผู้ล	 การซืึ่�อขายหรือโอนหุ้น	 การเข้าร�วมประชุมเพ่อใช้สัิทธุิออกเส่ัยงในท่�ประชุม

อย�างเท�าเท่ยมกันและเป็นอิสัระ	และการได้้รับข้อมูลข�าวสัารของบริษััทฯ	อย�างเพ่ยงพอ	 โด้ยการเปิด้เผู้ยข้อมูลข�าวสัารของบริษััทฯ	 

อย�างถูืกติ้อง	 ครบถ้ืวน	 ทันเวลา	 ผู้�านระบบของ	 ติลท.	 และเว็บไซึ่ต์ิของบริษััทฯ	 ท่�ผูู้้ถืือหุ้นทุกคนสัามารถืเข้าถ่ืงข้อมูลได้ ้

อย�างเท�าเท่ยมกัน

    1.2	 การประชุมผูู้้ถืือหุ้น			

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ติระหนักว�าผูู้้ถืือหุ้นทุกรายม่สิัทธิุพื�นฐานเท�าเท่ยมกันในการเข้าร�วมประชุม	 และม่นโยบายในการ 

สั�งเสัรมิใหผูู้้ถ้ือืหุน้ทกุกลุ�ม	รวมทั�งผูู้ถ้ือืหุน้ประเภทสัถืาบนัใหเ้ขา้ร�วมประชมุผูู้ถ้ือืหุน้	โด้ยได้ก้ำาหนด้นโยบายการจดั้ประชมุผูู้ถ้ือืหุน้ในเรอ่ง 

สัิทธุิและความเท�าเท่ยมกันในการเข้าร�วมประชุม	 การลงมติิ	 การเสันอวาระ	 การเสันอช่อบุคคล	 ความครบถื้วนเพ่ยงพอของ

หนังสืัอบอกกล�าวเชิญประชุมและการเปิด้เผู้ยข้อมูล	 ติลอด้จนสัถืานท่�จัด้ประชุม	 วันและเวลาท่�จัด้ประชุมไว้อย�างชัด้เจน

ในนโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	 รวมทั�งม่หน่วยงานท่�รับผู้ิด้ชอบดู้แลการจัด้ประชุมให้เป็นไปติามนโยบายด้ังกล�าว	 และ

แนวทางปฏิิบัติิเพิ�มเติิมขององค์กรท่�เก่�ยวข้อง	 ทั�ง	 ก.ล.ติ.	 สัมาคมสั�งเสัริมสัถืาบันกรรมการบริษััทไทย	 และสัมาคมสั�งเสัริม 

ผูู้้ลงทุนไทย	จัด้ทำาและเปิด้เผู้ยเพ่อสั�งเสัริมให้บริษััทจด้ทะเบ่ยนด้ำาเนินการ

 

	 โด้ยสัมาคมสั�งเสัริมผูู้้ลงทุนไทยซ่ึ่�งเป็นองค์กรอิสัระท่�ทำาการประเมินการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้นของบริษััทจด้ทะเบ่ยน	 ได้้ทำา 

การประเมินการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้นของบริษััทฯ	และให้คะแนนเต็ิม	100	คะแนน	เป็นเวลา	10	ปี	(ตัิ�งแติ�ปี	2553	-	ปี	2561	และ	ป	ี2563)	



101รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 ในการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้น	ประจำาปี	2563	ซึ่่�งจัด้ข่�นเม่อวันท่�	29	กรกฎาคม	2563	บริษััทฯ	ได้้ด้ำาเนินการประชุมผูู้้ถืือหุ้นให้

เป็นไปติามกฎหมาย	ข้อบังคับ	และแนวทางการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	รวมทั�งม่การกำาหนด้แนวทางและมาติรการเพ่อป้องกัน	ควบคุม	

และลด้โอกาสัในการแพร�ระบาด้ของโรคโควิด้	19	โด้ยยังคงคำาน่งถื่งหลักการปฏิิบัติิติ�อผูู้้ถืือหุ้นอย�างเท�าเท่ยมกัน	โด้ยม่การด้ำาเนินการ

ด้ังติ�อไปน่�

 

 ก่่อนก่ารประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น

 

	 บรษัิัทฯ	ได้ม้ก่ารเผู้ยแพร�หนงัสัอืบอกกล�าวเชญิประชมุสัามญัผูู้ถื้ือหุน้ทั�งภาษัาไทยและภาษัาองักฤษั	ซ่ึ่�งได้ร้ะบวุนั	เวลา	สัถืานท่� 

ประชมุ	และวาระการประชมุ	โด้ยมค่ำาช่�แจงและเหตุิผู้ลประกอบการพจิารณาในแติ�ละวาระอย�างครบถ้ืวน	เพ่ยงพอติ�อการติดั้สิันใจของ

ผูู้้ถืือหุ้น	โด้ยเปิด้เผู้ยล�วงหน้าก�อนการประชุมผู้�านหลายช�องทาง	ด้ังน่�

 ระบบข�าว	ติลท.           • เผู้ยแพร�มติิท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ	เร่องการเร่ยกประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้นประจำาปี

 2563	 ท่�แสัด้งกำาหนด้การประชุมพร้อมระเบ่ยบวาระการประชุม	 ซึ่่�งรวมถื่งการจ�าย 

 เงินปันผู้ลโด้ย	เผู้ยแพร�เม่อวันท่�	1	มิถุืนายน	2563

                                        • แจ้งการเปิด้เผู้ยหนังสัือบอกกล�าวเชิญประชุมทางเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	โด้ยเผู้ยแพร�ข�าว						

 เม่อวันท่�	3	กรกฎาคม	2563

 เว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ เผู้ยแพร�หนังสัือบอกกล�าวเชิญประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้นและเอกสัารประกอบการประชุม	 

  เม่อวันท่�	 7	 กรกฎาคม	 2563	 ซึ่่�งม่ข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในเอกสัารท่�สั�งทางไปรษัณ่ย์

  ให้กับผูู้้ถืือหุ้น	 โด้ยม่ข้อมูลในเร่อง	 1)	 วัน	 เวลา	 สัถืานท่�ประชุม	 2)	 วาระในการประชุม

  พร้อมคำาช่�แจง	 และเหติุผู้ลประกอบในแติ�ละวาระหรือประกอบมติิท่�ขอติามท่�ระบุไว้ใน 

  หนังสัือเชิญประชุม	 3)	 คำาช่�แจงวิธุ่การมอบฉัันทะ	 การลงทะเบ่ยน	 การแสัด้งเอกสัารการ 

	 	 เข้าประชุม	 กฎเกณฑ์์ในการเข้าประชุม	 และ	 4)	 ขั�นติอนการออกเสั่ยงลงมติิ	 รวมทั�ง 

  หนังสัือมอบฉัันทะ	นอกจากน่�	ได้้เผู้ยแพร�รายงานประจำาปีล�วงหน้าก�อนวันประชุมด้้วย

 จัด้สั�งทางไปรษัณ่ย์ จัด้สั�งหนังสัือบอกกล�าวเชิญประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้น	เอกสัารประกอบการประชุม	และรายงาน 

	 	 ประจำาปีในรูปแบบ	QR	Code	ให้แก�ผูู้้ถืือหุ้นทุกรายล�วงหน้าก�อนวันประชุม	โด้ยจัด้สั�งเอกสัาร 

  ทั�งหมด้ไปยังท่�ทำาการไปรษัณ่ย์	เม่อวันท่�	7	กรกฎาคม	2563

 ลงโฆษัณาในหนังสัือพิมพ์	 ลงประกาศึหนงัสัอืบอกกล�าวเชญิประชมุสัามญัผูู้ถื้ือหุน้	ในหนงัสัอืพมิพแ์นวหนา้ทั�งภาษัาไทยและ 

	 	 	 	 	 										ภาษัาอังกฤษัติิด้ติ�อกัน	3	วัน	ล�วงหน้าก�อนวันประชุม	7	วัน

	 บริษััทฯ	ม่การเปิด้โอกาสัให้ผูู้้ถืือหุ้นของบริษััทฯ	สัามารถืเสันอข้อมูลผู้�านทางเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	ด้ังน่�

	 1.	 เสันอวาระการประชมุสัามญัผูู้ถื้ือหุน้	และเสันอชอ่บคุคลเพอ่รบัการพจิารณาเลอืกติั�งเปน็กรรมการ	เปน็เวลา	3	เด้อืน	ติั�งแติ� 

วันท่�	1	กันยายน	2562	ถื่งวันท่�	30	พฤศึจิกายน	2562

	 2.	 เสันอคำาถืาม	หรือข้อเสันอแนะอ่น	ๆ	เป็นเวลา	7	เด้ือน	ติั�งแติ�วันท่�	1	กันยายน	2562	ถื่งวันท่�	31	ม่นาคม	2563	

	 ซึ่่�งบริษััทฯ	ได้้แจ้งการเปิด้โอกาสัให้ผูู้้ถืือหุ้นทราบผู้�านระบบข�าวของ	ติลท.	เม่อวันท่�	28	สัิงหาคม	2562	โด้ยข้อมูลท่�เปิด้เผู้ย 

ในเว็บไซึ่ติ์จัด้ให้ม่ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษัเพ่อรองรับการใช้สิัทธุิของผูู้้ถืือหุ้นทั�งชาวไทยและชาวติ�างชาติิ	 ม่การกำาหนด้ 

หลักเกณฑ์์	ขั�นติอน	ช�องทางการเสันอเร่องผู้�านทางเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	และแจ้งให้ท่�ประชุมผูู้้ถืือหุ้นทราบ

	 บรษัิัทฯ	ได้แ้นบหนงัสัอืมอบฉันัทะแบบ	ข.	ติามแบบท่�นายทะเบย่นบรษัิัทมหาชนจำากดั้ประกาศึกำาหนด้ท่�ผูู้ถื้ือหุน้สัามารถืกำาหนด้

ทิศึทางการลงคะแนนเสั่ยงได้้	 และระบุบาร์โค้ด้เพ่อความสัะด้วกในการลงทะเบ่ยนเข้าร�วมประชุมไปพร้อมกับหนังสืัอบอกกล�าวเชิญ

ประชมุสัามญัผูู้ถื้ือหุน้	และเผู้ยแพร�ไวใ้นเวบ็ไซึ่ติข์องบรษัิัทฯ	เพอ่ใหผูู้้ถื้ือหุน้ท่�ไม�สัามารถืเขา้ร�วมประชมุได้ด้้ว้ยตินเองสัามารถืมอบฉันัทะ

ให้ผูู้้อ่นมาประชุมแทนได้้	และยังได้้นำาหนังสัือมอบฉัันทะแบบ	ก.	และแบบ	ค.	เปิด้เผู้ยในเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	เพ่อให้ผูู้้ถืือหุ้นทั�วไปและ

ผูู้้ถืือหุ้นท่�เป็นผูู้้ดู้แลหลักทรัพย์	สัามารถืมอบฉัันทะได้้ติามจำานวนท่�ได้้รับแจ้งจากผูู้้ถืือหุ้น
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	 บริษััทฯ	ได้้เสันอช่อกรรมการอิสัระ	2	ท�าน	และกรรมการท่�เป็นผูู้้บริหาร	1	ท�าน	พร้อมกับประวัติิและการม่สั�วนได้้เสั่ยของ

กรรมการแติ�ละท�าน	ไว้ในหนังสัือบอกกล�าวเชิญประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้น	เพ่อให้เป็นทางเลือกในการมอบฉัันทะของผูู้้ถืือหุ้น

 วัันประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น (วัันท่� 29 ก่รก่ฎาคม 2563)

	 บริษััทฯ	ได้้จัด้ประชุม	ณ	โรงแรม	ด้ิ	แอทธุิน่	โฮเทล	แบงค็อก,	อะ	ลักซึ่์ชูร่	คอลเล็คชั�น	โฮเทล	ติั�งอยู�บนถืนนวิทยุ	เด้ินทาง

ได้้สัะด้วกทั�งรถืยนติ์	รถืประจำาทาง	รถืไฟฟ้าบ่ท่เอสั	โด้ยได้้จัด้สัิ�งอำานวยความสัะด้วกติ�าง	ๆ	ทั�งสัถืานท่�จัด้การประชุม	เจ้าหน้าท่�ติ้อนรับ	

ม่การใช้ระบบเทคโนโลย่สัารสันเทศึ	 และระบบบาร์โค้ด้มาใช้ในการลงทะเบ่ยนและลงมติิ	 ทำาให้เกิด้ความรวด้เร็วในการทำางาน	 และ

ประมวลผู้ลได้อ้ย�างถืกูติอ้งแม�นยำา	พรอ้มทั�งจัด้พิมพ์บตัิรลงคะแนนในแติ�ละวาระใหแ้ก�ผูู้้ถืือหุน้	เพอ่ใหก้ารลงทะเบย่นเปน็ไปด้ว้ยความ

สัะด้วกรวด้เร็ว	รวมถื่งม่การเปิด้รับลงทะเบ่ยนล�วงหน้าก�อนการประชุม	2	ชั�วโมง	โด้ยบริษััทฯ	ได้้เร่ยนเชิญผูู้้ถืือหุ้นรายย�อย	1	ราย	

เป็นอาสัาสัมัครในการเป็นผูู้้ติรวจสัอบการนับคะแนนเสั่ยงเพ่อความโปร�งใสั

	 บรษัิัทฯ	กำาหนด้แนวทางในการประชมุผูู้ถื้ือหุน้เพอ่ไม�ใหเ้กดิ้การรอนสัทิธุขิองผูู้ถื้ือหุน้	โด้ยผูู้ถื้ือหุน้สัามารถืลงทะเบย่นเขา้ร�วม

ประชุมได้้ติลอด้เวลาการประชุม	เพ่อใช้สัิทธุิออกเสั่ยงในวาระท่�ยังไม�ได้้ลงมติิ	บริษััทฯ	ไม�ม่การสัลับวาระการประชุมหรือเพิ�มวาระการ

ประชุม	หรือแจกเอกสัารท่�ม่ข้อมูลสัำาคัญเพิ�มเติิมในท่�ประชุมอย�างกะทันหัน

	 ม่ผูู้้ถืือหุ้นลงทะเบ่ยนเข้าร�วมประชุมด้้วยตินเองและผูู้้ถืือหุ้นมอบฉัันทะ	รวมทั�งสัิ�นจำานวน	1,237	ราย

	 กรรมการบริษััทฯ	 ทุกท�านเข้าร�วมประชุม	 รวมทั�งประธุานกรรมการบริษััทฯ	 ประธุานกรรมการติรวจสัอบ	 ประธุานกรรมการ

สัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล	 และกรรมการผูู้้จัด้การใหญ�	 โด้ยประธุานท่�ประชุมได้้เปิด้โอกาสัให้ผูู้้ถืือหุ้นแสัด้ง 

ความคิด้เห็นและซึ่ักถืามในการประชุมอย�างเติ็มท่�พร้อมม่การบันท่กข้อซึ่ักถืาม	และคำาช่�แจงไว้ในรายงานการประชุม

	 ประธุานในท่�ประชุมได้้ให้เลขานุการบริษััทแจ้งกฎเกณฑ์์ท่�ใช้ในการประชุม	 ช่�แจงวิธุ่การลงคะแนน	 สิัทธิุการออกเส่ัยง 

ลงคะแนนติามแติ�ละประเภทของหุน้	และวธิุก่ารนบัคะแนนอย�างชดั้เจน	ใหผูู้้ถื้ือหุน้ทราบในช�วงเปดิ้การประชมุ	พรอ้มทั�งมผูู้่้ถืือหุน้รายย�อย 

หน่�งรายเข้าร�วมเป็นผูู้้ติรวจสัอบการนับคะแนนเสั่ยงในการลงมติิแติ�ละวาระ

	 บริษััทฯ	 ใช้บัติรลงคะแนนสัำาหรับทุกวาระ	และในวาระการเลือกติั�งกรรมการได้้เปิด้ให้ม่การเลือกติั�งกรรมการเป็นรายบุคคล	 

ในการประชุมม่การนำาเสันอข้อมูลในรูปแบบว่ด้ิทัศึน์เพ่อให้ผูู้้ถืือหุ้นได้้รับทราบข้อมูลท่�ชัด้เจน

 ภายหุ้ลัังก่ารประชุ้มผู้้�ถืือหุ้้�น

 

	 ได้เ้ปดิ้เผู้ยผู้ลการลงคะแนนแติ�ละวาระในการประชมุ	โด้ยเปดิ้เผู้ยในระบบข�าวของ	ติลท.	ภายหลงัจบการประชมุในวนัเด้ย่วกนั	

และเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	ในวันทำาการถืัด้ไป

           บริษััทฯ	ได้้จด้บันท่กรายงานการประชุม	โด้ยม่การบันท่กรายช่อกรรมการบริษััทฯ	และผูู้้บริหารท่�เข้าร�วมประชุม	การช่�แจง

ขั�นติอนการลงคะแนน	สัิทธุิการออกเส่ัยงลงคะแนน	และวิธุ่การแสัด้งผู้ลคะแนนให้ท่�ประชุมทราบ	พร้อมบันท่กข้อซึ่ักถืาม	และช่�แจง

ผู้ลการลงคะแนนในแติ�ละวาระ	 ว�าม่ผูู้้ถืือหุ้นเห็นด้้วย	 ไม�เห็นด้้วย	 หรืองด้ออกเส่ัยงเป็นจำานวนเท�าไร	 และข้อมูลอ่นท่�สัำาคัญอย�าง 

ครบถื้วน	 และได้้จัด้สั�งร�างรายงานการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้น	 ประจำาปี	 2563	 ติ�อ	 ติลท.	 และเผู้ยแพร�ในเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	 ภายใน 

14	วัน	นับจากวันประชุม	โด้ยเปิด้เผู้ยเม่อวันท่�	11	สัิงหาคม	2563

2. ก่ารปฏิิบััติิติ่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างเท่าเท่ยมก่ัน

 คณะกรรมการบริษััทฯ	 จัด้กระบวนการประชุมผูู้้ถืือหุ้นท่�ผูู้้ถืือหุ้นสัามารถืใช้สิัทธิุได้้อย�างเท�าเท่ยมกัน	 รวมทั�งม่การเปิด้โอกาสัให้ 

ผูู้้ถืือหุ้นสั�วนน้อย	 สัามารถืเสันอช่อบุคคลเพ่อรับการพิจารณาเลือกติั�งเป็นกรรมการ	 และ/หรือเสันอวาระการประชุมล�วงหน้าในเวลา 

อันสัมควร	 และจัด้กระบวนการมอบฉัันทะเข้าร�วมประชุมผูู้้ถืือหุ้น	 รองรับกรณ่ท่�ผูู้้ถืือหุ้นไม�สัามารถืเข้าร�วมประชุมสัามารถืใช้สิัทธุิ 

ได้้ติามท่�กล�าวในเร่องการประชุมผูู้้ถืือหุ้นแล้ว
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 รวมทั�งม่การกำาหนด้แนวทางและมาติรการเพ่อป้องกันการแพร�ระบาด้ของโรคโควิด้	 19	 สัำาหรับการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้นประจำา

ปี	2563	เพ่อเป็นการป้องกัน	ควบคุม	และลด้โอกาสัในการแพร�ระบาด้ของโรคโควิด้	19	โด้ยยังคงคำาน่งถื่งหลักการปฏิิบัติิติ�อผูู้้ถืือหุ้น

อย�างเท�าเท่ยมกัน

 2.1	 มาติรการควบคุมดู้แลเร่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษััทฯ	ได้้กำาหนด้มาติรการควบคุมดู้แลเร่องการใช้ข้อมูลภายใน	ไม�ให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และผูู้้ท่�เก่�ยวข้องนำาข้อมูลภายใน

ของบริษััทฯ	ไปใช้เพ่อประโยชน์สั�วนติน	โด้ยสัรุปได้้ด้ังน่�

  

 1. กำาหนด้ให้ทุกหน่วยงานภายในบริษััทฯ	จัด้ระบบงานการเก็บรักษัาข้อมูลภายในให้ม่การกำากับดู้แลอย�างเหมาะสัม 

 

	 2.	 กำาหนด้ใหก้รรมการ	ผูู้้บรหิารในติำาแหนง่ผูู้จ้ัด้การ	ผูู้้บรหิาร	4	รายแรกติ�อจากผูู้้จัด้การลงมา	และผูู้้บรหิารสังูสัดุ้ฝ่่ายบญัช่

หรือฝ่่ายการเงิน

   

	 	 -	 รายงานการถืือหุ้น	 รวมถ่ืงการด้ำารงติำาแหน่งในบริษััทติ�าง	 ๆ	 รายงานการถืือหลักทรัพย์และสััญญาซืึ่�อขายล�วงหน้า 

ท่�ม่หลักทรัพย์ของบริษััทฯ	เป็นปัจจัยอ้างอิง	ของตินเอง	คู�สัมรสั	ผูู้้ท่�อยู�กินด้้วยกันฉัันสัาม่ภรรยา	และบุติรท่�ยังไม�บรรลุนิติิภาวะ	เป็น

รายไติรมาสั	 ติามหลักเกณฑ์์ของคณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน	 และสั�งสัำาเนาให้ประธุานกรรมการ	 ประธุานกรรมการติรวจสัอบ	 และ

เลขานุการบริษััททราบทุกครั�ง

 

	 	 -	 รายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือหลักทรัพย์และสััญญาซืึ่�อขายล�วงหน้าท่�ม่หลักทรัพย์ของบริษััทฯ	 เป็นปัจจัยอ้างอิง 

ติ�อ	ก.ล.ติ.	ภายใน	3	วันทำาการ	นับจากวันท่�ม่การเปล่�ยนแปลงด้ังกล�าว

  

	 3.	 ห้ามกรรมการ	ผูู้้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	และท่�ปร่กษัา	ท่�ล�วงรู้สัารสันเทศึสัำาคัญท่�ยังไม�เปิด้เผู้ยติ�อสัาธุารณะ	นำามาใช้

เพ่อแสัวงหาประโยชน์ให้ตินเองหรือผูู้้อ่น	โด้ยกำาหนด้ไว้ในประกาศึและคู�มือจรรยาบรรณของบริษััทฯ	

	 4.	 ประกาศึนโยบายการเปิด้เผู้ยสัารสันเทศึ	 และการใช้ข้อมูลภายใน	 ซึ่่�งครอบคลุมถื่งการดู้แลข้อมูลภายใน	 การ 

เปดิ้เผู้ยสัารสันเทศึ	การสัอ่สัารทั�งภายในและภายนอกองคก์ร	การติรวจสัอบกรณท่่�มข่อ้มลูรั�วไหล	และการกำาหนด้หลกัเกณฑ์ก์ารซืึ่�อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษััทฯ	 โด้ยกำาหนด้ช�วงระยะเวลาห้ามบุคคลติ�อไปน่�	 ทำาการซืึ่�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ	 ในช�วงเวลา	 15	 วัน	 

ก�อนวันสัิ�นแติ�ละไติรมาสั	จนถื่งวันถืัด้จากวันท่�บริษััทฯ	เปิด้เผู้ยงบการเงินและฐานะการเงินติ�อ	ติลท.	2	วัน

 

	 	 -	 กรรมการ	ผูู้้บริหาร	พนักงานของบริษััทฯ	และบริษััทในกลุ�มธุนชาติ

	 	 -	 ลูกจ้างท่�บริษััทฯ	และบริษััทในกลุ�มธุนชาติ	ว�าจ้างให้มาปฏิิบัติิงาน	(Outsource)	

	 	 -	 บุคคลใด้	ๆ	ในฐานะท่�ปร่กษัา	หรือคู�สััญญาในการให้บริการบริษััทฯ	และบริษััทในกลุ�มธุนชาติ

 5. จัด้ให้กรรมการ	 ผูู้้บริหาร	 และพนักงาน	 ท่�เก่�ยวข้องกับการปฏิิบัติิงานในธุุรกรรมท่�ม่ข้อมูลสัำาคัญ	 ลงนามในสััญญา 

รักษัาความลับสัำาหรับธุุรกรรมนั�น	ๆ

 6. กำาหนด้ให้การนำาข้อมูลไปใช้ในการซึ่ื�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ	 หรือเข้าผูู้กพันติามสััญญาซึ่ื�อขายล�วงหน้าท่�

เก่�ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษััทฯ	 เพ่อประโยชน์ของตินเองหรือบุคคลอ่น	 หรือเปิด้เผู้ยข้อมูลภายในแก�บุคคลอ่นไม�ว�าทางติรงหรือ 

ทางอ้อม	 โด้ยรู้หรือควรรู้ว�าผูู้้รับข้อมูลอาจนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการซืึ่�อหรือขายหลักทรัพย์	 หรือเข้าผูู้กพันติามสััญญาซืึ่�อขาย 

ล�วงหน้าท่�เก่�ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษััทฯ		ไม�ว�าเพ่อตินเองหรือบุคคลอ่น	เป็นการปฏิิบัติิท่�ผู้ิด้วินัย	และม่ความผู้ิด้ติามกฎหมาย

    2.2	 มาติรการดู้แลเก่�ยวกับความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์

	 บริษััทฯ	ได้ใ้ห้ความสัำาคญัในเร่องการป้องกนัความขัด้แยง้ทางผู้ลประโยชน์	จง่มก่ารกำาหนด้เปน็นโยบาย	ประกาศึและระเบย่บ	

เพ่อให้บริษััทฯ	ม่การด้ำาเนินการท่�โปร�งใสัและน่าเช่อถืือ	ได้้แก�
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 1. นโยบายฯ	และคู�มอืจรรยาบรรณ	มก่ารกำาหนด้หลกัการเพอ่ไม�ใหก้รรมการ	ผูู้บ้รหิาร	พนกังาน	และผูู้ท้่�เก่�ยวขอ้ง	มุ�งแสัวง 

หาผู้ลประโยชน์ของตินเองและกลุ�มบุคคล

 2. นโยบายการบริหารความเสั่�ยงของกลุ�มธุนชาติ	 กำาหนด้หลักเกณฑ์์การทำาธุุรกรรมของบริษััทฯ	 การทำาธุุรกรรม 

ระหว�างกันภายในกลุ�มธุนชาติ	 และการทำาธุุรกรรมของบริษััทในกลุ�มธุนชาติ	 กับผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	 กรรมการ	 หรือผูู้้ม่อำานาจในการ

จดั้การ	หรอืผูู้ท้่�เก่�ยวขอ้งกบับคุคลด้งักล�าว	รวมถืง่ในนโยบายการใชบ้รกิารจากผูู้ใ้หบ้รกิารภายนอกของกลุ�มธุนชาติ	กำาหนด้หลกัเกณฑ์ ์

เก่�ยวกับการใช้บริการระหว�างกันในกลุ�มธุนชาติ	 การใช้บริการจากผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	 กรรมการ	 ผูู้้ม่อำานาจในการจัด้การของบริษััทใน

กลุ�มธุนชาติ	และผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับบุคคลด้ังกล�าว	โด้ยหลักการ	คือ

	 -	 กำาหนด้หลักเกณฑ์์และข้อจำากัด้ในการทำาธุุรกรรมกับบุคคลด้ังกล�าว

  

	 -	 กำาหนด้ขั�นติอนการขอความเห็นเป็นลายลักษัณ์อักษัรจากหน่วยงานท่�ดู้แลงานกำากับกฎระเบ่ยบและข้อบังคับ 

ก�อนการนำาเสันอธุุรกรรมติ�อผูู้้ม่อำานาจอนุมัติิ	เว้นแติ�กรณ่ท่�เป็นธุุรกิจปกติิท่�ม่การกำาหนด้ไว้

  

	 -	 กำาหนด้ให้กรรมการและผูู้้ม่อำานาจในการจัด้การท่�ม่ผู้ลประโยชน์เก่�ยวข้องจะติ้องไม�เข้าร�วมในการพิจารณาอนุมัติิ

ธุุรกรรม	และไม�ม่สัิทธุิออกเสั่ยงในวาระด้ังกล�าว

  

	 -	 กำาหนด้กรอบอำานาจในการอนุมัติิการทำาธุุรกรรมไว้เป็นการเฉัพาะ	 รวมถ่ืงกรณ่ท่�ไม�สัามารถืด้ำาเนินการติาม

นโยบายการทำาธุุรกรรมท่�กำาหนด้ไว้ได้้	 หรือกรณ่ท่�อาจเกิด้ปัญหาความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ในการทำาธุุรกรรม	 ให้นำาเสันอข้อมูล

ให้คณะกรรมการบริษััทของผูู้้ทำาธุุรกรรมเป็นผูู้้พิจารณาอนุมัติิและจัด้สั�งเอกสัารหลักฐานดั้งกล�าวให้แก�สัำานักเลขานุการองค์กรของ 

บริษััทฯ	เพ่อรายงานติ�อคณะกรรมการกำากับความเสั่�ยงและคณะกรรมการบริษััทฯ	รับทราบ

  

	 -	 การพิจารณาหลักเกณฑ์์การม่ผู้ลประโยชน์ท่�เก่�ยวข้อง	เป็นไปติามหลักเกณฑ์์ของกฎหมายว�าด้้วยบริษััทมหาชนจำากัด้	

กฎหมายว�าด้้วยหลักทรัพย์และติลาด้หลักทรัพย์	 และกฎหมายอ่นท่�เก่�ยวข้อง	 กรณ่ม่ข้อสังสััยให้หารือไปยังหน่วยงานท่�ดู้แลงานกำากับ 

กฎระเบย่บและขอ้บังคับ	และใหห้น่วยงานท่�ด้แูลงานกำากับกฎระเบย่บและขอ้บังคับมอ่ำานาจในการกำาหนด้หลักเกณฑ์ก์ารมผู่้ลประโยชน์

ท่�เก่�ยวข้องติามความเหมาะสัม

  

	 -	 รายงานและเปิด้เผู้ยข้อมูลการทำาธุุรกรรมติามหลักเกณฑ์์ภายในท่�กำาหนด้	 โด้ยม่การรายงานข้อมูลธุุรกรรม	 เพ่อให้ 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษััทฯ	 รับทราบปีละ	 2	 ครั�ง	 รวมถ่ืงม่การเปิด้เผู้ยข้อมูลการทำาธุุรกรรมติ�อบุคคลภายนอก 

ติามหลักเกณฑ์์ของทางการ	รวมถื่งมาติรฐานการรายงานทางการเงินท่�กำาหนด้ไว้

	 3.	 กำาหนด้ขั�นติอนกำากบัการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกนัไวเ้ปน็ลายลกัษัณอ์กัษัร	ติั�งแติ�	1)	การรวบรวมรายชอ่กจิการ	หรอืบคุคล

ท่�เก่�ยวโยงกัน	เพ่อเป็นฐานข้อมูลในการติรวจสัอบรายการ		2)	การติรวจสัอบรายการรวมถื่งความเห็นของหน่วยงานท่�ดู้แลงานกำากับ

กฎระเบ่ยบและข้อบังคับในประเด้็นข้อกฎหมายและเกณฑ์์ปฏิิบัติิ	 3)	 การอนุมัติิ	 4)	 การเปิด้เผู้ยสัารสันเทศึติามเกณฑ์์ทางการ 

ติลอด้จน	 5)	 การสัอบทานรายการท่�เก่�ยวโยงกันโด้ยหน่วยงานท่�ดู้แลงานกำากับกฎระเบ่ยบและข้อบังคับ	 และม่การรายงานติ�อ 

คณะกรรมการติรวจสัอบ	 โด้ยคณะกรรมการติรวจสัอบม่การสัอบทานรายการท่�เก่�ยวโยงกัน	 หรือรายการท่�อาจม่ความขัด้แย้งทาง 

ผู้ลประโยชน์ให้ม่ความถืูกติ้องและครบถื้วน

	 4.	 กำาหนด้ขั�นติอนการทำารายการเก่�ยวกบั	การซืึ่�อ	ขาย	เช�า	ใหเ้ช�า	ทรพัย์สันิของบรษัิัทฯ	กบับรษัิัทในกลุ�มธุนชาติ	หรอืบคุคล

ท่�เก่�ยวโยงกัน

	 5.	 กำาหนด้ในประกาศึคณะกรรมการชุด้ติ�าง	ๆ	ว�ารายการใด้ท่�กรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันม่ผู้ลประโยชน์ใน

การทำารายการ	 ต้ิองแจ้งการม่สั�วนได้้เส่ัยเก่�ยวกับเร่องท่�จะพิจารณาและห้ามกรรมการ	 ผูู้้บริหารท่�เก่�ยวข้องเข้าร�วมประชุมในช�วงการ

พิจารณารายการนั�น	ๆ

	 6.	 กำาหนด้ให้เปิด้เผู้ยข้อมูลการถืือหุ้น	 การด้ำารงติำาแหน่งในบริษััทติ�าง	 ๆ	 ติลอด้จนถื่งการถืือหลักทรัพย์และสััญญาซึ่ื�อขาย

ล�วงหน้าท่�ม่หลักทรัพย์ของบริษััทฯ	 เป็นปัจจัยอ้างอิง	ของกรรมการ	ผูู้้บริหาร	4	รายแรกติ�อจากผูู้้จัด้การลงมาและผูู้้บริหารสัูงสัุด้ฝ่่าย

บญัช่หรอืฝ่า่ยการเงิน	รวมถ่ืงคู�สัมรสั	ผูู้ท้่�อยู�กนิด้ว้ยกันฉันัสัามภ่ริยา	และบตุิรท่�ยงัไม�บรรลุนติิภิาวะของบุคคลด้งักล�าว	เปน็รายไติรมาสั 
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เพอ่เปน็ข้อมลูในการควบคุมด้แูลรายการท่�อาจมค่วามขัด้แยง้ทางผู้ลประโยชนแ์ละเปน็ฐานรายชอ่ในการเปดิ้เผู้ยรายการธุรุกจิกับกิจการ

ท่�เก่�ยวข้องกันในหมายเหติุประกอบงบการเงิน

	 7.	 กำาหนด้ให้ม่การเปิด้เผู้ยข้อมูลท่�เก่�ยวข้องกับความสััมพันธุ์ระหว�างบริษััทฯ	 กับพนักงาน	 รวมถ่ืงคู�สัมรสั	 ญาติิ	 และ 

คู�ค้าหรือคู�สััญญาท่�เก่�ยวข้องกับพนักงาน	เพ่อป้องกันผู้ลประโยชน์ท่�ทับซึ่้อน

	 8.	 กำาหนด้เป็นความผู้ิด้วินัยในกรณ่การกระทำาใด้	ๆ	ท่�เป็นการแสัวงหาประโยชน์โด้ยมิชอบ

3. บัทบัาทของผู้้�ม่สิ่วันได้�เสิ่ย

 

	 กลุ�มธุนชาติกำาหนด้แนวทางปฏิิบัติิติ�อผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ย	 ได้้แก�	 ผูู้้ถืือหุ้น	 นักลงทุน	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู�ค้า	 เจ้าหน่�	 คู�แข�ง	 สัังคมและ 

สิั�งแวด้ล้อม	 ชุมชนท่�บริษััทฯ	 ติั�งอยู�	 รวมถ่ืงภาครัฐ	 ไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัรในนโยบายฯ	 และคู�มือจรรยาบรรณ	 โด้ยส่ัอสัารภายใน

องค์กรผู้�านทางระบบอินทราเน็ติของกลุ�มธุนชาติ	เพ่อให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	และพนักงานทุกระด้ับย่ด้ถืือปฏิิบัติิอย�างเคร�งครัด้	รวมทั�ง 

เปิด้เผู้ยข้อมูลทางเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	 เพ่อให้ผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยมั�นใจว�าสัิทธุิด้ังกล�าวได้้รับการเอาใจใสั�ดู้แลอยู�ติลอด้เวลา	 ม่การคำาน่งถื่ง

สัิทธุิของผูู้้ม่สั�วนได้้เส่ัยเป็นสัำาคัญ	 ไม�ละเมิด้สัิทธิุใด้	 ๆ	 ของผูู้้ม่สั�วนได้้เส่ัย	 โด้ยมก่ารปฏิิบัติิติามกฎหมายและประกาศึทางการท่�กำากับ 

ดู้แลกิจการ	 ม่การกำาหนด้ขั�นติอนการใช้บริการ	 การใช้สัิทธุิของผูู้้ม่สั�วนได้้เส่ัยอย�างครบถื้วน	 และเปิด้เผู้ยให้ผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยรับทราบ 

อย�างเพ่ยงพอ	สัรุปได้้ด้ังน่�

    3.1		ผูู้้ถืือหุ้น	นักลงทุน

      กลุ�มธุนชาติมุ�งมั�นในการด้ำาเนินธุุรกิจให้ม่ผู้ลประกอบการท่�ด้่	 ม่การเจริญเติิบโติอย�างยั�งยืน	 สัามารถืแข�งขันได้้	 เพ่อให้ 

ผูู้้ถืือหุ้น	และนักลงทุน	ได้้รับผู้ลติอบแทนท่�เหมาะสัมอย�างสัมำ�าเสัมอ	โด้ยคำาน่งถื่งความเสั่�ยงและม่ระบบการควบคุมภายในท่�ด้่ม่การ

เปิด้เผู้ยข้อมูลอย�างถืูกติ้อง	ครบถื้วน	ทันเวลา	และโปร�งใสั	ติลอด้จนดู้แล	และอำานวยความสัะด้วกให้ผูู้้ถืือหุ้นและนักลงทุนได้้ใช้สัิทธุิ

อย�างเติ็มท่�	และท่�สัำาคัญกลุ�มธุนชาติย่ด้หลักการด้ำาเนินธุุรกิจภายใติ้การกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่

 

    3.2	 พนักงาน

	 กลุ�มธุนชาติย่ด้มั�นในการดู้แลพนักงานทั�งสัวัสัด้ิการด้้านติ�าง	 ๆ	 ด้้านอาช่วอนามัยและความปลอด้ภัยในการทำางาน	 รวมถ่ืง

ปฏิิบัติิติ�อพนักงานอย�างให้เก่ยรติิและเป็นธุรรม	 สันับสันุนให้พนักงานได้้รับการอบรมสััมมนาเพ่อการพัฒนาตินเองติลอด้จนการแสัด้ง

ความรู้	ความสัามารถืในการปฏิิบัติิงาน	ม่ระบบบริหารผู้ลการปฏิิบัติิงานและการประเมินผู้ลท่�ชัด้เจนโด้ยประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานจาก

ติัวช่�วัด้	(KPIs)	สัอด้คล้องกับภาระหน้าท่�ท่�มอบหมาย	และจ�ายผู้ลติอบแทนอย�างเหมาะสัมติามผู้ลงาน	ในอัติราท่�สัามารถืแข�งขันได้้กับ

ธุุรกิจในระด้ับเด้่ยวกัน

 

    3.3	 ลูกค้า

	 กลุ�มธุนชาติมุ�งมั�นพัฒนาผู้ลิติภัณฑ์์และบริการทางการเงินท่�ติอบสันองทุกความต้ิองการของลูกค้า	 ให้บริการทางวิชาช่พท่�

ด้่ม่คุณภาพ	 รักษัาความลับของลูกค้า	 ม่การเร่ยกเก็บค�าบริการท่�เป็นธุรรม	 พร้อมนำาเสันอข้อมูลผู้ลิติภัณฑ์์และบริการอย�างครบถื้วน	 

และเพ่ยงพอให้ลูกค้าทราบก�อนติัด้สัินใจ

    3.4	 คู�ค้า	เจ้าหน่�

	 สัำาหรับคู�คา้	กลุ�มธุนชาติได้ก้ำาหนด้นโยบายและแนวทางปฏิบัิติงิานในการจัด้ซืึ่�อ	จดั้จา้งท่�ชดั้เจน	โด้ยมวั่ติถืปุระสังค์เพ่อใหเ้กิด้

ความเป็นธุรรมแก�ทุกฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง	 โปร�งใสั	 และติรวจสัอบได้้	 โด้ยม่ระเบ่ยบอำานาจอนุมัติิเก่�ยวกับการจ้างงานการจัด้ซึ่ื�อพัสัดุ้	 และ 

การเช�าอย�างละเอย่ด้และรดั้กมุ	รวมถืง่แนวทางการคดั้เลอืกคู�คา้	โด้ยกำาหนด้ใหม้ก่ารเปดิ้เผู้ยขอ้มลูท่�เก่�ยวขอ้งกบัความสัมัพนัธุร์ะหว�าง 

บริษััทฯ	กับพนักงาน	รวมถื่งคู�สัมรสั	ญาติิ	และคู�ค้าหรือคู�สััญญาท่�เก่�ยวข้องกับพนักงานและไม�ให้บุคคลท่�ม่สั�วนได้้เสั่ยเข้ามาม่สั�วนร�วม

ในขั�นติอนและกระบวนการจัด้ซึ่ื�อ	จัด้จ้าง	เพ่อให้เกิด้ความโปร�งใสั	และป้องกันมิให้เกิด้ผู้ลประโยชน์ท่�ทับซึ่้อน	

 

	 ทั�งน่�	 กลุ�มธุนชาติยังด้ำาเนินธุุรกิจติามแนวทางการพัฒนาอย�างยั�งยืนติลอด้ทั�งห�วงโซึ่�อุปทาน	 โด้ยเริ�มจากการบริหาร 

ผู้ลกระทบด้้านสัังคมและสิั�งแวด้ล้อม	 ผู้�านการจัด้ซืึ่�อจัด้จ้างของธุนาคารธุนชาติ	 ม่การพัฒนาคู�ค้าอย�างติ�อเน่องเพ่อติ�อยอด้ให้คู�ค้า 
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พัฒนาไปสัู�ความยั�งยืน	 โด้ยการด้ำาเนินงานด้้วยความซึ่่อสััติย์	สัุจริติ	 โปร�งใสั	และติรวจสัอบได้้	มุ�งหวังให้คู�ค้าของกลุ�มธุนชาติ	ม่การ

พัฒนาในกระบวนการด้ำาเนินธุุรกิจควบคู�กับการยกระด้ับมาติรฐานสัิ�งแวด้ล้อมและสัังคมไปพร้อม	ๆ	กัน

	 	 	 	 	 	 สัำาหรับเจ้าหน่�	 กลุ�มธุนชาติม่การปฏิิบัติิอย�างเป็นธุรรม	 และรับผู้ิด้ชอบติ�อเจ้าหน่�โด้ยเฉัพาะเร่องเง่อนไขการคำ�าประกัน 

การบริหารเงินทุน	และกรณ่ท่�เกิด้การผู้ิด้นัด้ชำาระหน่�โด้ยปฏิิบัติิติามสััญญาและข้อผูู้กพันติ�าง	ๆ	ท่�ม่ติ�อเจ้าหน่�อย�างเคร�งครัด้	ทั�งเร่อง

วัติถุืประสังค์การใช้เงิน	 การชำาระเงินติ้นและด้อกเบ่�ย	 เง่อนไขการคำ�าประกันและเร่องอ่นใด้ท่�ติกลงไว้กับเจ้าหน่�	 โด้ยจะรายงานฐานะ

และข้อมูลทางการเงินแก�เจ้าหน่�ติามเง่อนไขท่�ติกลงกันด้้วยความถืูกติ้อง	โปร�งใสั	อย�างสัมำ�าเสัมอ

	 	 	 	 	 	 ในสั�วนของการบริหารเงินทุนนั�นให้ความสัำาคัญกับความมั�นคงและแข็งแกร�ง	 และบริหารสัภาพคล�องอย�างพอเพ่ยงใน 

การชำาระหน่�คืนแก�เจ้าหน่�ติามกำาหนด้เวลา	ม่การเปิด้เผู้ยข้อมูลท่�ถืูกติ้อง	อย�างครบถื้วนเพ่ยงพอ	ในระยะเวลาอันควรโด้ยเปิด้เผู้ยผู้�าน

ช�องทางท่�กำาหนด้	ภายในเวลาท่�เหมาะสัมซึ่่�งเจ้าหน่�สัามารถืติรวจสัอบได้้

	 นอกจากน่�	 ยังย่ด้มั�นในความซ่ึ่อสััติย์ติ�อการปฏิบิัติิติามเง่อนไขท่�ได้้ให้ไว้ติ�อคู�ค้า	 เจ้าหน่�	 ไม�เอารัด้เอาเปร่ยบ	 โด้ยอยู�ภายใติ้

เง่อนไข	 ข้อติกลงร�วมกัน	 รวมทั�งหลักเกณฑ์์และข้อกำาหนด้ทางกฎหมาย	 เพ่อสัร้างความเช่อมั�นท่�จะร�วมมือกันในระยะยาว	 ดั้งท่�ได้ ้

เปิด้เผู้ยไว้ในความรับผู้ิด้ชอบในการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งยืนของกลุ�มธุนชาติ	หัวข้อการบริหารจัด้การห�วงโซึ่�อุปทาน

    3.5	 คู�แข�ง

	 ด้ำาเนินธุุรกิจและแข�งขันกับคู�แข�งขันด้้วยความโปร�งใสัภายใติ้กฎกติิกา	 โด้ยไม�แข�งขันจนทำาให้เกิด้ผู้ลกระทบด้้านลบ 

ติ�อธุุรกิจโด้ยรวม

    3.6	 สัังคมและสัิ�งแวด้ล้อม

	 กลุ�มธุนชาติได้้ย่ด้มั�นในความรับผิู้ด้ชอบท่�ม่ติ�อสัังคม	 การด้ำาเนินธุุรกิจจะติ้องปฏิิบัติิติามกฎหมายท่�เก่�ยวข้องอย�างเคร�งครัด้	

อ่กทั�งจะติ้องทำาให้เกิด้ผู้ลด้่ติ�อสัังคมและภาครัฐ	 ทั�งทางด้้านเศึรษัฐกิจ	 วัฒนธุรรม	 ประเพณ่	 และสัภาพแวด้ล้อมโด้ยม่ผูู้้บริหารระด้ับ

สัูงขององค์กรเป็นผูู้้นำาในการผู้ลักด้ันอย�างจริงจัง

    3.7	 ภาครัฐ

	 ด้ำาเนินธุุรกิจอย�างถืูกติ้องติามกฎหมาย	 ปฏิิบัติิติามหลักเกณฑ์์และระเบ่ยบข้อบังคับของทางการ	 และให้ความร�วมมือใน 

การปฏิิบัติิติามนโยบายของภาครัฐ	 ไม�ม่สั�วนร�วมหรือด้ำาเนินธุุรกิจกับองค์กร	 หรือบุคคลท่�กระทำาผู้ิด้ติ�อกฎหมาย	 และท่�สัำาคัญจะไม� 

ด้ำาเนินการใด้	ๆ	ท่�ก�อให้เกิด้การคอร์รัปชั�นในภาครัฐทุกกรณ่

				กลไกการม่สั�วนร�วมของผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ย

  	 กลุ�มธุนชาติม่การพัฒนาระบบรับเร่องร้องเร่ยน	 เพ่อให้สัามารถืรับเร่องร้องเร่ยนและความคิด้เห็นทั�งจากลูกค้า	 บุคคลภายนอก 

และผูู้ม้ส่ั�วนได้เ้ส่ัยได้อ้ย�างมป่ระสัทิธิุภาพมากข่�น	เพอ่นำาความคิด้เหน็ด้า้นติ�าง	ๆ 	มาพัฒนาองค์กรโด้ยผู้�านช�องทางติ�าง	ๆ 	เช�น	เวบ็ไซึ่ต์ิ

ของบริษััทฯ	 โทรศึัพท์	 หนังสัือหรือจด้หมายอิเล็กทรอนิกสั์	 หรือช�องทางอ่นใด้	 เป็นติ้น	 โด้ยม่ประกาศึ	 ระเบ่ยบ	 ขั�นติอนเก่�ยวกับการ

ปฏิิบัติิงานระบบรับเร่องร้องเร่ยน	ม่หน่วยงานท่�รับผู้ิด้ชอบติิด้ติามข้อร้องเร่ยน	พร้อมแจ้งกลับไปยังลูกค้าหรือผูู้้ร้องเร่ยนทุกราย	และ

นำาข้อร้องเร่ยนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ�มธุนชาติ	 ให้ติอบสันองความต้ิองการและทำาให้ลูกค้าหรือผูู้้ม่สั�วนได้้เส่ัยเกิด้ความ 

พ่งพอใจในการใช้บริการติ�อไป	ซึ่่�งม่การเปิด้เผู้ยแนวปฏิิบัติิการรับเร่องร้องเร่ยนไว้ในเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	

						สัำาหรบัการรอ้งเร่ยนเรอ่งเก่�ยวกบัการทุจรติิหรือการคอรร์ปัชั�น	กลุ�มธุนชาติได้เ้ปดิ้ช�องทางการรอ้งเร่ยนเปน็การเฉัพาะผู้�านเวบ็ไซึ่ติ์

ของแติ�ละบรษิัทัในกลุ�มธุนชาติ	สัำาหรบับรษิัทัฯ	เปิด้ช�องทางการรอ้งเรย่นผู้�านเวบ็ไซึ่ติ์	www.thanachart.co.th	หัวขอ้	แจ้งเบาะแสัการ

ทุจริติคอร์รัปชั�นท่�	อ่เมล	Anticorruption@thanachart.co.th	ซึ่่�งม่สัายงานติรวจสัอบภายในเป็นผูู้้พิจารณาและรับผู้ิด้ชอบ	โด้ยบริษััทฯ	

ม่นโยบายและมาติรการคุ้มครองผูู้้ร้องเร่ยน	 ดั้งท่�กล�าวไว้ในเร่องการเปิด้เผู้ยเก่�ยวกับการป้องกันการม่สั�วนเก่�ยวข้องกับการคอร์รัปชั�น	 

ซึ่่�งจะม่การรายงานติ�อคณะกรรมการติรวจสัอบ	และคณะกรรมการบริษััทฯ	ติามลำาด้ับ	ทั�งน่�	บริษััทฯ	ม่การกำาหนด้แนวทางการคุ้มครอง 

ผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยในการร้องเร่ยน	หรือแจ้งเบาะแสัเก่�ยวกับการทุจริติและการคอร์รัปชั�นไว้อย�างชัด้เจน
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4. ก่ารเปิด้เผู้ยข�อม้ลัแลัะควัามโปร่งใสิ

	 คณะกรรมการบรษัิัทฯ	เป็นผูู้ร้บัผู้ดิ้ชอบติ�องบการเงนิ	และได้ม้อบหมายใหค้ณะกรรมการติรวจสัอบทำาหนา้ท่�ด้แูลรายงานทางการเงนิ 

และระบบการควบคุมภายในของบริษััทฯ	 ให้ม่การรายงานท่�ถืูกติ้องติรงติ�อความเป็นจริงและเช่อถืือได้้ติามมาติรฐานการรายงาน

ทางการเงินในประเทศึไทย	 พร้อมทั�งจัด้ให้ม่รายงานของคณะกรรมการติรวจสัอบและรายงานความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการติ�อ

รายงานทางการเงินแสัด้งควบคู�กับรายงานของผูู้้สัอบบัญช่	ติลอด้จนการเปิด้เผู้ยค�าสัอบบัญช่และค�าบริการอ่นท่�ผูู้้สัอบบัญช่ให้บริการ	 

เปิด้เผู้ยไว้ในรายงานประจำาปี

	 บริษััทฯ	 ม่การเปิด้เผู้ยข้อมูลสัำาคัญอย�างเพ่ยงพอในหมายเหตุิประกอบงบการเงินของบริษััทฯ	 และได้้เปิด้เผู้ยการวิเคราะห์และ 

คำาอธุิบายของฝ่่ายจัด้การ	 (Management’s	 Discussion	 and	 Analysis:	 MD&A)	 ประกอบการจัด้สั�งงบการเงินรายไติรมาสัและ 

งวด้ประจำาปี	 โด้ยเริ�มติั�งแติ�การเปิด้เผู้ยงบการเงินประจำางวด้คร่�งปีแรก	 สัิ�นสัุด้	ณ	 วันท่�	 30	 มิถืุนายน	 2546	 เป็นติ้นมา	 นอกจากน่�	

บริษััทฯ	ยังม่การเปิด้เผู้ยสัารสันเทศึเหติุการณ์สัำาคัญหรือการทำาธุุรกรรมท่�เข้าข�ายให้ติ้องเปิด้เผู้ยสัารสันเทศึ	อย�างครบถื้วน	เพ่ยงพอ	

และปฏิิบัติิติามเกณฑ์์ของหน่วยงานทางการท่�กำากับดู้แลบริษััทฯ	ประกาศึกำาหนด้อย�างเคร�งครัด้

 

 บริษััทฯ	 ม่สั�วนงานนักลงทุนสััมพันธุ์	 (Investor	 Relations)	 ทำาหน้าท่�ให้ข้อมูลข�าวสัารท่�ถืูกติ้องและทันเวลาให้แก� 

ผูู้้ถืือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์	และบริษััทจัด้อันด้ับความน่าเช่อถืือ	ทั�งชาวไทยและชาวติ�างชาติิ	เพ่อเสัริมสัร้างภาพลักษัณ์และความ 

น่าเช่อถืือขององค์กร	 รวมถ่ืงให้บริการแก�ผูู้้ถืือหุ้นอย�างม่ประสัิทธุิภาพ	 ทั�งน่�	 สัามารถืติิด้ติ�อสั�วนงานนักลงทุนสััมพันธุ์ของบริษััทฯ	 

ได้้ทางโทรศึัพท์หมายเลข	0	2217	8000	ติ�อ	3027,	3102-3	และ	0	2613	6007	หรืออ่เมล	tcap_ir@thanachart.co.th	

 

	 บริษััทฯ	ได้้กำาหนด้นโยบายการให้ข้อมูลแก�บุคคลภายนอกจะติ้องถืูกติ้อง	ครบถื้วน	เท�าเท่ยมกัน	โปร�งใสั	และทันการณ์	รวมทั�งเป็น

ไปติามกฎหมายและระเบ่ยบติ�าง	 ๆ	 ท่�เก่�ยวข้อง	 โด้ยม่การเผู้ยแพร�ข้อมูลข�าวสัารติามข้อเสันอแนะของแนวทางการกำากับดู้แลกิจการ 

ท่�ด้่ท่�จัด้ทำาโด้ย	ติลท.	และสัมาคมสั�งเสัริมสัถืาบันกรรมการบริษััทไทย	ผู้�านช�องทางติ�าง	ๆ	ด้ังน่�

	 1.	 ติลท.

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

	 -	 แบบแสัด้งรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี	(Annual	Report)

	 -	 งบการเงินของบริษััทฯ	(รายไติรมาสั)	

	 -	 มติิท่�ประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ	มติิท่�ประชุมผูู้้ถืือหุ้น	และข�าวสัารสันเทศึติ�าง	ๆ

	 2.	 ก.ล.ติ.	(แบบแสัด้งรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	หนังสัือช่�ชวนการเสันอขายหลักทรัพย์	ฯลฯ)

	 3.	 กรมพัฒนาธุุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	(ข้อมูลบริษััทฯ)

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

	 5.	 สั่อมวลชน	สั่อสัิ�งพิมพ์ติ�าง	ๆ	และสั่ออ่น	ๆ	(ผู้ลการด้ำาเนินงานรายไติรมาสั	คำาช่�แจงกรณ่เหติุการณ์สัำาคัญและอ่น	ๆ)

	 6.	 การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)	เป็นประจำาทุกไติรมาสั

	 7.	 การพบปะให้ข้อมูลแบบติัวติ�อติัว	(Company	Visit/One-on-One	Meeting)

	 8.	 การเด้ินทางไปให้ข้อมูลแก�นักลงทุนทั�งในประเทศึและติ�างประเทศึ	(Roadshow/Conference)

	 9.	 การจัด้สั�งหนังสัือแจ้งผูู้้ถืือหุ้นทางไปรษัณ่ย์
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				กิจกรรมในรอบปี	2563	ท่�ผู้�านมา	ผูู้้บริหารระด้ับสัูงของบริษััทฯ	รวมทั�งสั�วนงานนักลงทุนสััมพันธุ์ได้้พบและให้ข้อมูลแก�ผูู้้เก่�ยวข้อง

ในโอกาสัติ�าง	 ๆ	 ทั�งการเข้าพบสััมภาษัณ์ติัวติ�อติัว	 (One-on-One	 Meeting)	 การประชุมทางโทรศึัพท์	 (Conference	 Call)	 การจัด้

ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 (Analyst	 Meeting)	 การเข้าร�วมงานพบนักลงทุน	 (Conference)	 และการประชุมทางอิเล็กทรอนิกสั์	

(Online	Meeting)

5. ควัามรับัผู้ิด้ชุอบัของคณะก่รรมก่าร

   	โครงสัร้างคณะกรรมการบริษััทฯ	และคณะกรรมการชุด้ย�อย

 คณะก่รรมก่ารบัริษััทฯ

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ประกอบด้้วย	 ผูู้้ทรงคุณวุฒิท่�ม่ความรู้	 ความเช่�ยวชาญ	 ทักษัะ	 ประสับการณ์	 ท่�เก่�ยวกับธุุรกิจหลัก 

ท่�ด้ำาเนนิการอยู�	รวมทั�งท่�เก่�ยวขอ้งทั�งด้า้นการเงนิ	การบญัช่	การบรหิารจดั้การ	เทคโนโลยส่ัารสันเทศึ	และอน่	ๆ 	อนัทำาใหส้ัามารถืบรหิาร

จัด้การการประกอบธุรุกจิได้้เป็นอย�างด้่	ซึ่่�งก�อใหเ้กดิ้ประโยชน์แก�บรษิัทัฯ	และไม�จำากดั้เรอ่งเพศึ	โด้ยได้้กำาหนด้ชดั้เจนไวใ้นนโยบายการ

กำากับดู้แลกิจการท่�ด้่

 ในปี	2563	บริษััทฯ	ม่กรรมการจำานวน	9	คน	ประกอบด้้วย	กรรมการท่�เป็นผูู้้บริหาร	3	คน	และกรรมการท่�ไม�เป็นผูู้้บริหาร 

6	คน	(โด้ยม่คุณสัมบัติิเป็นกรรมการอิสัระ	4	คน)	ซึ่่�งกรรมการบริษััทฯ	แติ�ละท�าน	ติ�างม่ความรู้	ความสัามารถืท่�หลากหลาย	ทั�งความรู้

ความสัามารถืในธุุรกิจท่�บรษัิัทฯ	ด้ำาเนนิการอยู�และท่�เก่�ยวข้อง	ทำาใหก้ารปฏิบัิติหิน้าท่�ของคณะกรรมการบริษััทฯ	เปน็ไปอย�างมป่ระสิัทธุภิาพ	

โด้ยบริษััทฯ	 ได้้กำาหนด้โครงสัร้างคณะกรรมการบริษััทฯ	 เป็นไปติามหลักเกณฑ์์ติามประกาศึของคณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน	 ท่�	 ทจ.	

39/2559	เร่อง	การขออนุญาติและการอนุญาติให้เสันอขายหุ้นท่�ออกใหม�	ลงวันท่�	30	กันยายน	2559	และได้้เปิด้เผู้ยนโยบายในการ

กำาหนด้องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิัทฯ	ท่�มค่วามหลากหลาย	และประวตัิกิรรมการท่�แสัด้งปที่�ด้ำารงติำาแหนง่ของกรรมการแติ�ละ

คนไว้ในรายงานประจำาปี	และเว็บไซึ่ติ์ของบริษััทฯ	แล้ว

 การกำาหนด้วาระการด้ำารงติำาแหน่ง

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	ได้้กำาหนด้วาระการด้ำารงติำาแหน่งของกรรมการไว้อย�างชัด้เจนในข้อบังคับของบริษััทฯ	และนโยบายการ

กำากับดู้แลกิจการท่�ด้่ของบริษััทฯ	โด้ยในการประชุมสัามัญผูู้้ถืือหุ้นประจำาปีทุกครั�งให้กรรมการ	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการขณะนั�นพ้น

จากติำาแหน่ง	ถื้าจำานวนกรรมการท่�จะพ้นจากติำาแหน่งไม�อาจแบ�งได้้พอด้่	1	ใน	3	ก็ให้ใช้จำานวนท่�ใกล้เค่ยงกันแติ�ไม�เกิน	1	ใน	3	

	 โด้ยการพ้นจากติำาแหน่งของกรรมการให้กรรมการซึ่่�งอยู�ในติำาแหน่งนานท่�สัุด้เป็นผูู้้พ้นจากติำาแหน่ง	หากในคราวใด้ม่กรรมการ

หลายคนอยู�ในติำาแหน่งมานานเท�า	 ๆ	 กันเป็นจำานวนมากกว�าจำานวนกรรมการท่�ติ้องพ้นจากติำาแหน่งในคราวนั�น	 ให้กรรมการด้ังกล�าว

พ้นจากติำาแหน่งโด้ยใช้วิธุ่จับฉัลาก	 กรรมการซ่ึ่�งพ้นจากติำาแหน่งด้้วยเหตุิด้ังกล�าว	 อาจได้้รับคัด้เลือกแติ�งติั�งให้กลับเข้าด้ำารงติำาแหน่ง

อ่กก็ได้้

 

 กรรมการอิสัระ

 

	 บริษััทฯ	กำาหนด้นิยามและคุณสัมบัติิติามแนวทางของคณะกรรมการกำากับติลาด้ทุน	ด้ังน่�

  

	 1.	ถืือหุ้นไม�เกินร้อยละ	 0.5	 ของทุนจด้ทะเบ่ยนท่�เร่ยกชำาระแล้วของบริษััทฯ	 และถืือหุ้นไม�เกินร้อยละ	 1	 ของจำานวนหุ้นท่�ม่ 

สัทิธุอิอกเส่ัยงทั�งหมด้ของบริษััทใหญ�	บรษัิัทย�อย	บรษัิัทร�วม	ผูู้ถื้ือหุ้นรายใหญ�	ผูู้ม้อ่ำานาจควบคุมบริษััทฯ	หรอืบคุคลท่�อาจมค่วามขัด้แย้ง	

ทั�งน่�	ให้นับรวมการถืือหุ้นของผูู้้ท่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสัระรายนั�น	ๆ	ด้้วย	(ข้อน่�ทางบริษััทฯ	ได้้กำาหนด้นิยามและคุณสัมบัติิเข้มกว�า

ประกาศึคณะกรรมการกำากับติลาด้ทุนท่�กำาหนด้ไม�เกินร้อยละ	1)

 

 2. ไม�เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่�ม่สั�วนร�วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่�ปร่กษัาท่�ได้้เงินเดื้อนประจำา	 หรือผูู้้ม่อำานาจ 

ควบคุมของบรษัิัทฯ	บรษัิัทใหญ�	บรษัิัทย�อย	บรษัิัทร�วม	บรษัิัทย�อยลำาด้บัเด้ย่วกัน	ผูู้ถื้ือหุน้รายใหญ�	หรอืของผูู้ม้อ่ำานาจควบคมุของบริษััทฯ 

เวน้แติ�จะได้พ้้นจากการมลั่กษัณะด้งักล�าวมาแล้วไม�น้อยกว�าสัองปกี�อนวนัแติ�งติั�ง	ทั�งน่�	ลกัษัณะติอ้งหา้มด้งักล�าวไม�รวมถ่ืงกรณท่่�กรรมการ

อิสัระเคยเป็นข้าราชการ	หรือท่�ปร่กษัาของสั�วนราชการ	ซึ่่�งเป็นผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุมของบริษััทฯ
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 3. ไม�เป็นบุคคลท่�ม่ความสััมพันธ์ุทางสัายโลหิติ	 หรือโด้ยการจด้ทะเบ่ยนติามกฎหมายในลักษัณะท่�เป็นบิด้า	 มารด้า	 คู�สัมรสั 

พ่�น้อง	และบุติร	รวมทั�งคู�สัมรสัของบุติร	ของกรรมการรายอ่น	ผูู้้บริหาร	ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	ผูู้้ม่อำานาจควบคุม	หรือบุคคลท่�จะได้้รับการ

เสันอให้เป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุมของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย

 

	 4.	ไม�ม่หรือเคยม่ความสััมพันธ์ุทางธุุรกิจกับบริษััทฯ	 บริษััทใหญ�	 บริษััทย�อย	 บริษััทร�วม	 ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	 หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุม

ของบริษััทฯ	 ในลักษัณะท่�อาจเป็นการขัด้ขวางการใช้วิจารณญาณอย�างอิสัระของติน	 รวมทั�งไม�เป็นหรือเคยเป็นผูู้้ถืือหุ้นท่�ม่นัย 

หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุมของผูู้้ท่�ม่ความสััมพันธุ์ทางธุุรกิจกับบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานาจ

ควบคุมของบริษััทฯ	เว้นแติ�จะได้้พ้นจากการม่ลักษัณะด้ังกล�าวมาแล้วไม�น้อยกว�าสัองปีก�อนวันแติ�งติั�ง

   

	 	 ความสััมพันธ์ุทางธุุรกิจ	 รวมถ่ืงการทำารายการทางการค้าท่�กระทำาเป็นปกติิเพ่อประกอบกิจการ	 การเช�าหรือให้เช�า 

อสังัหารมิทรพัย์	รายการเก่�ยวกบัสันิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการใหห้รอืรบัความช�วยเหลือทางการเงนิ	ด้้วยการรบัหรอืให้กูย้ืม	คำ�าประกนั	

การให้สัินทรัพย์เป็นหลักประกันหน่�สัิน	 รวมถื่งพฤติิการณ์อ่นทำานองเด้่ยวกัน	 ซึ่่�งเป็นผู้ลให้บริษััทฯ	 หรือคู�สััญญาม่ภาระหน่�ท่�ติ้องชำาระ

ติ�ออ่กฝ่่ายหน่�ง	ติั�งแติ�ร้อยละ	3	ของสัินทรัพย์ท่�ม่ติัวตินสัุทธุิของบริษััทฯ	 	หรือติั�งแติ�	 20	ล้านบาทข่�นไป	แล้วแติ�จำานวนใด้จะติำ�ากว�า		 

ทั�งน่�	 การคำานวณภาระหน่�ด้ังกล�าวให้เป็นไปติามวิธุ่การคำานวณมูลค�าของรายการท่�เก่�ยวโยงกันติามประกาศึคณะกรรมการกำากับ 

ติลาด้ทุนว�าด้ว้ยหลกัเกณฑ์ใ์นการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกนั	โด้ยอนุโลม	แติ�ในการพจิารณาภาระหน่�ด้งักล�าว	ใหน้บัรวมภาระหน่�ท่�เกดิ้ข่�น

ในระหว�าง	1	ปีก�อนวันท่�ม่ความสััมพันธุ์ทางธุุรกิจกับบุคคลเด้่ยวกัน

 5. ไม�เป็นหรือเคยเป็นผูู้้สัอบบัญช่ของบริษััทฯ	 บริษััทใหญ�	 บริษััทย�อย	 บริษััทร�วม	 ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	 หรือผูู้้ม่อำานาจ 

ควบคมุของบรษัิัทฯ	และไม�เป็นผูู้ถื้ือหุ้นท่�มน่ยั	ผูู้ม้อ่ำานาจควบคมุ	หรอืหุน้สั�วนของสัำานกังานสัอบบญัช่	ซ่ึ่�งมผูู่้ส้ัอบบญัช่ของบรษัิัทฯ	บรษัิัทใหญ�	 

บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุมของบริษััทฯ	สัังกัด้อยู�	เว้นแติ�จะได้้พ้นจากการม่ลักษัณะด้ังกล�าวมาแล้ว

ไม�น้อยกว�าสัองปีก�อนวันแติ�งติั�ง

 

	 6.	ไม�เป็นหรือเคยเป็นผูู้้ให้บริการทางวิชาช่พใด้	 ๆ	 ซ่ึ่�งรวมถ่ืงการให้บริการเป็นท่�ปร่กษัากฎหมายหรือท่�ปร่กษัาทางการเงิน	 

ซึ่่�งได้้รับค�าบริการเกินกว�าสัองล้านบาทติ�อปีจากบริษััทฯ	บริษััทใหญ�	บริษััทย�อย	บริษััทร�วม	ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุมของ	

บริษััทฯ	และไม�เป็นผูู้้ถืือหุ้นท่�ม่นัย	ผูู้้ม่อำานาจควบคุม	หรือหุ้นสั�วนของผูู้้ให้บริการทางวิชาช่พนั�นด้้วย	เว้นแติ�จะได้้พ้นจากการม่ลักษัณะ

ด้ังกล�าวมาแล้วไม�น้อยกว�าสัองปีก�อนวันแติ�งติั�ง

	 7.	ไม�เป็นกรรมการท่�ได้้รับการแติ�งติั�งข่�นเพ่อเป็นติัวแทนของกรรมการของบริษััทฯ	 ผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�	 หรือผูู้้ถืือหุ้นซ่ึ่�งเป็น 

ผูู้้ท่�เก่�ยวข้องกับผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�

	 8.	ไม�ประกอบกิจการท่�ม่สัภาพอย�างเด้่ยวกันและเป็นการแข�งขันท่�ม่นัยกับกิจการของบริษััทฯ	 หรือบริษััทย�อย	 หรือไม�เป็น 

หุน้สั�วนท่�มน่ยัในหา้งหุ้นสั�วน	หรอืเปน็กรรมการท่�มส่ั�วนร�วมบรหิารงาน	ลกูจา้ง	พนกังาน	ท่�ปร่กษัาท่�รบัเงนิเด้อืนประจำา	หรือถืือหุน้เกนิรอ้ยละ 

1	ของจำานวนหุ้นท่�มส่ัทิธุอิอกเส่ัยงทั�งหมด้ของบรษัิัทอน่	ซ่ึ่�งประกอบกจิการท่�มส่ัภาพอย�างเด้ย่วกนั	และเปน็การแข�งขนัท่�มน่ยักบักจิการ

ของบริษััทฯ	หรือบริษััทย�อย

 

 9. ไม�ม่ธุุรกิจหรือสั�วนร�วมในการบริหารงาน	 หรือม่ผู้ลประโยชน์เก่�ยวข้องอันอาจม่ผู้ลกระทบติ�อการตัิด้สิันใจโด้ยอิสัระ	 ไม�ม่ 

ลักษัณะอ่นใด้ท่�ทำาให้ไม�สัามารถืให้ความเห็นอย�างเป็นอิสัระเก่�ยวกับการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ

  

	 ทั�งน่�	กรรมการอิสัระทุกคนสัามารถืแสัด้งความคิด้เห็นได้้อย�างเป็นอิสัระ	โด้ยไม�คำาน่งถื่งผู้ลประโยชน์ใด้	ๆ	ท่�เก่�ยวกับทรัพย์สัิน	 

หรือติำาแหน่งหน้าท่�	 และไม�ติกอยู�ภายใติ้อิทธุิพลของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลใด้	 รวมถื่งไม�ม่สัถืานการณ์ใด้ท่�จะมาบ่บบังคับให้ไม�สัามารถื

แสัด้งความเห็นได้้ติามท่�พ่งจะเป็น

 

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	กำาหนด้แนวทางให้ม่การประชุมเฉัพาะกรรมการท่�ไม�เป็นผูู้้บริหาร	 (รวมกรรมการอิสัระ)	อย�างน้อยปีละ 

1	ครั�ง	เพอ่เปดิ้โอกาสัใหก้รรมการท่�ไม�เปน็ผูู้บ้รหิาร	ได้ห้ารอืพจิารณาประเด้น็ท่�เก่�ยวขอ้งกบัการประชมุ	และการปฏิบิตัิหินา้ท่�ของกรรมการ

อย�างเป็นอิสัระ	โด้ยปราศึจากกรรมการท่�ม่สั�วนร�วมในการบริหาร	และให้ม่การสัรุปประเด้็นจากการประชุมเสันอคณะกรรมการ	บริษััทฯ	

พิจารณาด้ำาเนินการติามความเหมาะสัม	โด้ยในปี	2563	ม่การจัด้ประชุมกรรมการท่�ไม�เป็นผูู้้บริหาร	1	ครั�ง	เม่อวันท่�	18	ธุันวาคม	2563	

ซึ่่�งได้้หารือเร่องแผู้นการสัรรหาทด้แทนผูู้้บริหารระด้ับสัูง	และการจัด้ทำาข้อมูลเสันอคณะกรรมการบริษััทฯ
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 กรรมการท่�เป็นผูู้้บริหาร

						กรรมการท่�ด้ำารงติำาแหน่งเป็นผูู้้บริหาร	กรรมการท่�ทำาหน้าท่�รับผู้ิด้ชอบในการด้ำาเนินการใด้	ๆ	เย่�ยงผูู้้บริหารและให้หมายความ

รวมถ่ืงกรรมการท่�มอ่ำานาจลงนามผู้กูพนั	เวน้แติ�จะแสัด้งได้ว้�าเปน็การลงนามผู้กูพนัติามรายการท่�คณะกรรมการมม่ติอินมุตัิไิวแ้ลว้	และ

เป็นการลงนามร�วมกับกรรมการรายอ่น

  

        หน้าท่�	ความรับผู้ิด้ชอบ	และอำานาจอนุมัติิของคณะกรรมการบริษััทฯ

  

	 1.	 กำากับ	ดู้แล	และติิด้ติามให้การด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ	เป็นไปติามกลยุทธุ์	วัติถืุประสังค์	เป้าหมาย	ข้อบังคับ	มติิท่�ประชุม

ผูู้้ถืือหุ้น	และหลักการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	ด้้วยความรับผู้ิด้ชอบ	ซึ่่อสััติย์สัุจริติ	ระมัด้ระวังรักษัาผู้ลประโยชน์ของบริษััทฯ	ด้ำาเนินการ

อย�างสัมเหติุสัมผู้ล	ม่ความใสั�ใจในเหติุการณ์ท่�เกิด้ข่�นกับบริษััทฯ	หรือการด้ำาเนินการติ�าง	ๆ	ของบริษััทฯ

  

	 2.	 อนมุตัิหิรือใหค้วามเหน็ชอบ	ภารกจิ	กลยุทธ์ุ	เปา้หมาย	นโยบาย	แผู้นธุรุกจิ	และงบประมาณของบริษััทฯ	ท่�เปน็ไปเพ่อความยั�งยืน 

 

 3. อนุมัติินโยบายการกำากับดู้แลกิจการ	ติลอด้จนดู้แลการด้ำาเนินงานด้้านธุรรมาภิบาลของบริษััทฯ		รวมถื่งกำาหนด้ให้บริษััท

ในกลุ�มธุนชาตินำาไปปรับใช้ให้เหมาะสัมกับโครงสัร้างองค์กร	ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ	และความเสั่�ยง

	 4.	 ควบคมุและด้แูลใหก้ลุ�มธุนชาติ	มก่รอบการกำากบัด้แูลความเสั่�ยงท่�ด้	่(Risk	Governance	Framework)	มก่ระบวนการติรวจสัอบ	 

ระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสั่�ยง	และการกำากับดู้แลการบริหารงานท่�เพ่ยงพอ	และเหมาะสัมกับสัถืานการณ์ธุุรกิจ	และ

ดู้แลให้ม่การปลูกฝ่ังวัฒนธุรรมองค์กรท่�คำาน่งถื่งความเสั่�ยง	(Risk	Culture)

 5. กำากับดู้แลและติิด้ติามผู้ลการปฏิิบัติิงานของฝ่่ายจัด้การอย�างสัมำ�าเสัมอเพ่อให้การด้ำาเนินงานของบริษััทฯ	 เป็นไป 

ติามนโยบาย	เป้าหมาย	และแผู้นธุุรกิจ

   

	 6.	 ติิด้ติามดู้แลความเพ่ยงพอของสัภาพคล�องทางการเงินและความสัามารถืในการชำาระหน่�

 

	 7.	 กำาหนด้และทบทวนโครงสัร้างคณะกรรมการบริษััทฯ	 ทั�งในเร่องขนาด้	 องค์ประกอบ	 สััด้สั�วนกรรมการอิสัระ 

ท่�เหมาะสัมและดู้แลให้คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการท่�ม่คุณสัมบัติิหลากหลายทั�งในด้้านทักษัะประสับการณ์	 ความสัามารถื

และคุณลักษัณะเฉัพาะด้้าน	ติลอด้จนเพศึและอายุ	ท่�จำาเป็นติ�อการบรรลุวัติถืุประสังค์และเป้าหมายหลักขององค์กร	โด้ยจัด้ทำาติาราง 

องค์ประกอบความรู้ความชำานาญของกรรมการ	(Board	Skills	Matrix)	

  

	 8.	 แติ�งติั�งคณะกรรมการชุด้ย�อยติ�าง	ๆ	ติามท่�เห็นสัมควร	เพ่อช�วยศึ่กษัา	กลั�นกรอง	และควบคุมดู้แลงานด้้านติ�าง	ๆ

	 9.	 กำาหนด้หลักเกณฑ์์ในการสัรรหาและพิจารณาบุคคลท่�เหมาะสัมเพ่อด้ำารงติำาแหน่งเป็นประธุานกรรมการบริษััทฯ 

 

	 10.	กำากับดู้แลให้การสัรรหาและคัด้เลือกกรรมการและผูู้้บริหารระดั้บสูัง	 ม่กระบวนการท่�โปร�งใสัและชัด้เจนเพ่อให้ม ่

คุณสัมบัติิสัอด้คล้องกับองค์ประกอบท่�กำาหนด้ไว้	 และดู้แลให้มั�นใจว�า	 องค์ประกอบและการด้ำาเนินงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	 

เอื�อติ�อการใช้ดุ้ลพินิจในการติัด้สัินใจอย�างม่อิสัระ

 

	 11.	พิจารณาโครงสัร้างและอัติราค�าติอบแทนท่�ม่ความเหมาะสัมกับความรับผู้ิด้ชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษััทฯ	 

นำาพาองค์กรให้ด้ำาเนินงานติามเป้าหมายทั�งระยะสัั�นและระยะยาว	โด้ยคำาน่งถื่งความเสั่�ยงในปัจจุบันและท่�อาจเกิด้ข่�นในอนาคติ

  

	 12.	กำากับดู้แลบริษััทย�อยเพ่อรักษัาผู้ลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษััทฯ	

 

	 13.	ติิด้ติามดู้แลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่�สัอด้คล้องกับทิศึทางและกลยุทธ์ุขององค์กร	 ให้พนักงานทุกระด้ับ 

ม่ความรู้	 ความสัามารถื	 ทักษัะ	 ประสับการณ์และแรงจูงใจท่�เหมาะสัม	 และได้้รับการปฏิิบัติิอย�างเป็นธุรรม	 เพ่อรักษัาบุคลากรท่�ม ่

ความสัามารถืขององค์กรไว้

	 14.	 กำากบัด้แูลใหก้รรมการบรษัิัทฯ	แติ�ละคนมค่วามรู้ความเขา้ใจเก่�ยวกบับทบาทหนา้ท่�ลกัษัณะการประกอบธุรุกจิและกฎหมาย
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ท่�เก่�ยวข้องกับการประกอบธุุรกิจ	ติลอด้จนสันับสันุนให้กรรมการบริษััทฯ	ทุกคนได้้รับการเสัริมสัร้างทักษัะและความรู้สัำาหรับการปฏิิบัติิ

หน้าท่�กรรมการบริษััทฯ	 อย�างสัมำ�าเสัมอ	 โด้ยให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือร�วมสััมมนาท่�เป็นการเพิ�มพูนความรู้ในการปฏิิบัติิหน้าท่�

และเปิด้เผู้ยไว้ในรายงานประจำาปี

  

	 15.	 ดู้แลให้มั�นใจว�าการด้ำาเนินงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	 เป็นไปด้้วยความเร่ยบร้อยสัามารถืเข้าถ่ืงข้อมูลท่�จำาเป็น	 และม่

เลขานุการบริษััทท่�ม่ความรู้และประสับการณ์ท่�จำาเป็นและเหมาะสัมติ�อการสันับสันุนการด้ำาเนินงานของคณะกรรมการบริษััทฯ

 16. สั�งเสัริมนวัติกรรมและการประกอบธุุรกิจอย�างม่ความรับผู้ิด้ชอบ	 จัด้ทำารายงานความยั�งยืนติามความเหมาะสัม 

 

	 17.	 อุทิศึเวลาและความสัามารถืในการปฏิิบัติิติามหน้าท่�	 ม่ความรับผู้ิด้ชอบอย�างเติ็มท่�เป็นอิสัระ	 เป็นธุรรมติ�อองค์กร 

ติ�อผูู้้ถืือหุ้น	ติ�อผูู้้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของบริษััทฯ

 

 18. สันับสันุนการม่สั�วนร�วมและการสั่อสัารกับผูู้้ถืือหุ้น	 ติลอด้จนดู้แลให้ม่การปฏิิบัติิติ�อผูู้้ม่สั�วนได้้เสั่ยทุกกลุ�มอย�าง 

เป็นธุรรม	รับผู้ิด้ชอบรายงานทางการเงิน	และการเปิด้เผู้ยข้อมูล	อย�างถืูกติ้อง	โปร�งใสั	ทันเวลา

        การแยกติำาแหน่ง

  

	 	 	 	 	 ประธุานกรรมการไม�เป็นบุคคลเด้่ยวกันกับกรรมการผูู้้จัด้การใหญ�	 เพ่อเป็นการแบ�งแยกหน้าท่�อย�างชัด้เจนในการกำาหนด้ 

นโยบายการกำากับดู้แลและการบริหารงานประจำา

        การเป็นกรรมการหรือผูู้้บริหารของบริษััทในกลุ�ม

 

	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 จะพิจารณาความเหมาะสัมและแติ�งติั�งบุคคลท่�จะสั�งไปเป็นกรรมการในบริษััทย�อย	 มอบหมายให้ 

คณะกรรมการบริหารพิจารณาแติ�งติั�งบุคคลไปเป็นกรรมการ	ผูู้้บริหาร	หรือผูู้้ม่อำานาจควบคุมในบริษััทนั�น	 เว้นแติ�เป็นบริษััทขนาด้เล็ก	

ท่�เป็น	Operating	Arms	ของบริษััทฯ	ให้กรรมการผูู้้จัด้การใหญ�เป็นผูู้้แติ�งติั�ง

        การเป็นกรรมการในบริษััทอ่นของกรรมการและผูู้้บริหาร

								บริษััทฯ	ได้้กำาหนด้ไว้ในนโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่ของบริษััทฯ	ด้ังน่�

 

								•	 ห้ามกรรมการบริษััทฯ	 ไปด้ำารงติำาแหน่งในบริษััทจด้ทะเบ่ยนอ่นทั�งในประเทศึและติ�างประเทศึเกิน	 5	 บริษััท	 ทั�งน่�	 

การด้ำารงติำาแหน่งในบริษััทอ่น	 ๆ	 ทุกบริษััท	 ติ้องไม�ขัด้กับข้อกำาหนด้หรือกฎเกณฑ์์ของหน่วยงานกำากับอ่นท่�เก่�ยวข้องและติ้องแจ้งให้

บริษััทฯ	ทราบภายใน	7	วัน	นับแติ�วันท่�ได้้รับการแติ�งติั�งหรือวันท่�ด้ำารงติำาแหน่ง

								•	 ผูู้้บริหารระดั้บสัูงของบริษััทฯ	 จะไปด้ำารงติำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษััทอ่น	 ยกเว้น	 บริษััทท่�เป็นธุุรกิจครอบครัว 

ใกล้ชิด้	 (Immediate	 Family)	 ท่�ไม�ใช้เวลาในการปฏิิบัติิหน้าท่�มากนัก	 จะติ้องได้้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

ก�อนด้ำารงติำาแหนง่	สัำาหรบักรรมการผูู้จ้ดั้การใหญ�จะไปด้ำารงติำาแหนง่เปน็กรรมการในบริษััทอน่	ยกเวน้	บรษัิัทท่�เปน็ธุรุกจิครอบครวัใกลช้ดิ้ 

(Immediate	Family)	ท่�ไม�ใช้เวลาในการปฏิิบัติิหน้าท่�มากนัก	จะติ้องได้้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษััทฯ	ก�อนด้ำารงติำาแหน่ง

	 	 	 	 	 ซ่ึ่�งการด้ำารงติำาแหน่งในบริษััทอ่น	 ๆ	 ทุกบริษััทติ้องไม�ขัด้กับข้อกำาหนด้	 หรือกฎเกณฑ์์ของหน่วยงานกำากับอ่นท่�เก่�ยวข้อง	 และ 

ติ้องแจ้งให้บริษััทฯ	ทราบภายใน	7	วันนับแติ�วันท่�ได้้รับการแติ�งติั�งหรือวันท่�ด้ำารงติำาแหน่ง

        คณะก่รรมก่ารชุ้ด้ย่อย

	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 จัด้ให้ม่คณะกรรมการชุด้ย�อยเพ่อช�วยศ่ึกษัากลั�นกรองงานติามความจำาเป็น	 โด้ยกำาหนด้หน้าท่� 

ความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการชุด้ย�อยติ�าง	ๆ	ด้ังติ�อไปน่�

 

        คณะก่รรมก่ารบัริหุ้าร

	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ได้้อนุมัติิจัด้ติั�งคณะกรรมการบริหาร	 โด้ยปัจจุบันม่กรรมการบริหาร	 จำานวน	 3	 คน	 ม่รายนาม 

ด้ังติ�อไปน่�
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							1.				นายศึุภเด้ช										พูนพิพัฒน์										ประธุานกรรมการบริหาร

							2.				นางสัาวสัุวรรณภา			สัุวรรณประท่ป						รองประธุานกรรมการบริหาร

							3.				นายสัมเจติน์									หมู�ศึิริเลิศึ											กรรมการบริหาร

													นายภาณุพันธุุ์								ติวงทอง												เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

        หน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการบริหาร

							1.		บริหารจัด้การให้เป็นไปติามนโยบาย	เป้าหมาย	งบประมาณ	และแผู้นงานท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	อนุมัติิ	ภายใติ้กฎหมาย	

กฎเกณฑ์์	และประกาศึของหน่วยงานราชการท่�เก่�ยวข้อง				

    

								2.			บริหารจัด้การความเสั่�ยง

								3.			บริหารสัภาพคล�องและอัติราด้อกเบ่�ย

								4.			พิจารณาอนุมัติิการลงทุนในติราสัารทางการเงินติ�าง	ๆ	ของบริษััทฯ	ภายใติ้ระด้ับเพด้านความเสั่�ยงท่�กำาหนด้ไว้

								5.			บริหารจัด้การเก่�ยวกับธุุรกรรมของบริษััทฯ	เช�น	การฝ่ากเงิน	การขอสัินเช่อ	การลงทุน	ทรัพย์สัินรอการขาย	เป็นติ้น

        6.			บริหารจัด้การการด้ำาเนินงานภายในองค์กร	เช�น	การจัด้โครงสัร้างองค์กร	การบริหารงานบุคคล	การจัด้การงานธุุรการ	เป็นต้ิน

								7.			มอบหมายหน้าท่�หรือมอบอำานาจช�วงเก่�ยวกับการบริหารจัด้การท่�อยู�ภายใติ้อำานาจของคณะกรรมการบริหาร

								8.			กลั�นกรองงานก�อนนำาเสันอคณะกรรมการบริษััทฯ

								9.			ด้ำาเนินการติ�าง	ๆ	ติามท่�กำาหนด้ไว้ในนโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	และติามท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	มอบหมาย

        คณะก่รรมก่ารติรวัจสิอบั

    	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ได้้แติ�งตัิ�งคณะกรรมการติรวจสัอบ	 ประกอบด้้วยกรรมการจำานวน	 3	 คน	 ทุกคนเป็นกรรมการอิสัระ 

เป็นผูู้้ซึ่่�งม่ความรู้	ความเข้าใจในธุุรกิจท่�เก่�ยวข้อง	และม่ประสับการณ์ด้้านบัญช่	และ/หรือ	การเงิน	ซึ่่�งจะม่สั�วนสัำาคัญอย�างยิ�งในการ

ช�วยเหลือคณะกรรมการบริษััทฯ	 ในการกำากับดู้แลให้การปฏิิบัติิงานของบริษััทฯ	 ม่ระบบการควบคุมภายในท่�ด้่	 ม่ความโปร�งใสั	 เป็นไป

ติามกฎเกณฑ์์ของทางการ	และระเบ่ยบติ�าง	ๆ 	ของบริษััทฯ	รวมถื่งม่ระบบการรายงานและงบการเงินท่�น่าเช่อถืือ	และเป็นประโยชน์แก� 

ทุกฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง	รวมถื่งผูู้้ถืือหุ้น	โด้ยปัจจุบันม่รายนามด้ังติ�อไปน่�

								1.			นางศึิริเพ็ญ					 				สั่ติสัุวรรณ							ประธุานกรรมการติรวจสัอบ

								2.			นายธุ่รพจน์		 				วัชราภัย	 						กรรมการติรวจสัอบ

								3.			นางสัาลิน่	 	 				วังติาล	 	 	กรรมการติรวจสัอบ	

	 			นางสัาวธุนวรรณ				ฑ์่ฆาอุติมากร				เลขานุการคณะกรรมการติรวจสัอบ

        หน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการติรวจสัอบ

								1.			รายงานทางการเงิน
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	 			•		 	 สัอบทานรายงานทางการเงินและการเปิด้เผู้ยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษััทฯ	 รวมถ่ืงประเมินความ 

เหมาะสัมของนโยบายบัญช่ท่�สัำาคัญ

	 			•		 	 สัอบทานความสัมเหติุสัมผู้ลของรายการในรายงานทางการเงินท่�ม่สัาระสัำาคัญ	 รวมถ่ืงรายการท่�ม่ความซึ่ับซึ่้อน 

หรือผู้ิด้ปกติิ	และรายการท่�ติ้องใช้วิจารณญาณในการติัด้สัิน

								2.			การควบคุมภายใน	

	 			•			สัอบทานให้บริษััทฯ	ม่ระบบการควบคุมภายใน	ระบบเทคโนโลย่สัารสันเทศึท่�ม่ความปลอด้ภัย	และมาติรการติ�อติ้าน

การคอร์รัปชั�นท่�เพ่ยงพอ	รวมถื่งแนวทางการสั่อสัารความสัำาคัญในเร่องด้ังกล�าวอย�างม่ประสัิทธุิภาพและทั�วถื่งทั�งบริษััทฯ	

	 			•		 	 สัอบทานเพ่อให้มั�นใจว�าข้อเสันอแนะเก่�ยวกับการควบคุมภายในท่�ผูู้้ติรวจสัอบภายในและผูู้้สัอบบัญช่เสันอนั�น 

ฝ่่ายบริหารได้้นำาไปปรับปรุงแก้ไขอย�างเหมาะสัมภายในระยะเวลาท่�กำาหนด้

	 			•				สัอบทานความเพ่ยงพอและความม่ประสัิทธุิผู้ลของระบบการบริหารความเสั่�ยงของบริษััทฯ

								3.			การติรวจสัอบภายใน

	 	 	 •	 	 สัอบทานและอนุมัติิกฎบัติรการติรวจสัอบภายใน	 แผู้นงานประจำาปี	 ติลอด้จนบุคลากรและทรัพยากรท่�จำาเป็น 

ในการปฏิิบัติิงาน

	 			•		 	 สัอบทานรายงานผู้ลการติรวจสัอบและข้อเสันอแนะของผูู้้ติรวจสัอบภายใน	 รวมทั�งติิด้ติามผู้ลการด้ำาเนินการติาม 

ข้อเสันอแนะด้ังกล�าว

	 			•				สัอบทานให้สัายงานติรวจสัอบปฏิิบัติิติามมาติรฐานการติรวจสัอบภายใน

 

	 			•				พิจารณาความเป็นอิสัระของสัายงานติรวจสัอบ

								4.			การกำากับดู้แลการติรวจสัอบบริษััทย�อย

	 			•		 	 กำากับดู้แลการปฏิิบัติิงานของบริษััทย�อยให้เป็นไปติามนโยบายของกลุ�มธุนชาติ	 โด้ยสัายงานติรวจสัอบของบริษััทฯ	 

สัรุปผู้ลการติรวจสัอบบริษััทย�อย	ให้คณะกรรมการติรวจสัอบในฐานะบริษััทแม�รับทราบ

	 			•		 	 กรณ่ท่�ม่ประเด้็นท่�ม่นัยสัำาคัญ	 ได้้แก�	 เร่องท่�ปฏิิบัติิไม�ถูืกติ้องติามกฎหมาย	 การทุจริติ	 การคอร์รัปชั�น	 เร่องท่�ม ่

ผู้ลกระทบติ�องบการเงิน	สัถืานะหรือภาพลักษัณ์ของบริษััทฯ	อย�างร้ายแรง	ให้รายงานรายละเอ่ยด้ให้ทราบโด้ยเร็ว	(Escalation)	

								5.			การกำากับการปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์

	 			•		 	 สัอบทานการกำากับดู้แลของหน่วยงานกำากับดู้แลการปฏิิบัติิ	 ในการติิด้ติามการปฏิบิัติิงานของบริษััทฯ	 ให้เป็นไปติาม

กฎหมาย	กฎเกณฑ์์ทางการ	จรรยาบรรณ	แนวนโยบายหลักและระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

	 			•		 	 พิจารณาข้อกฎหมาย	 ระเบ่ยบติ�าง	 ๆ	 ท่�ม่การเปล่�ยนแปลงและม่ผู้ลกระทบติ�อการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ	 เพ่อให้ 

มั�นใจว�าบริษััทฯ	สัามารถืปฏิิบัติิติามกฎเกณฑ์์ได้้อย�างทันเวลาและเหมาะสัม

	 			•					สัอบทานข้อติรวจพบของหน่วยงานกำากับดู้แลการปฏิิบัติิ	ติามกฎข้อบังคับและกฎเกณฑ์์ของทางการ	รวมทั�งติิด้ติาม

ผู้ลการด้ำาเนินการติามข้อเสันอแนะด้ังกล�าว
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	 6.	 ผูู้้สัอบบัญช่

	 •	 พิจารณาคุณสัมบัติิ	 ความเป็นอิสัระ	 ผู้ลการปฏิิบัติิงาน	 และค�าติอบแทนของผูู้้สัอบบัญช่	 พร้อมทั�งให้ข้อเสันอแนะ 

ในการคัด้เลือก	เสันอแติ�งติั�งผูู้้สัอบบัญช่และค�าติอบแทนผูู้้สัอบบัญช่ติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ

	 •	 ม่การประชุมร�วมกับผูู้้สัอบบัญช่โด้ยไม�ม่ฝ่่ายจัด้การเข้าร�วมประชุมด้้วยอย�างน้อยปีละ	1	ครั�ง

	 7.	 รายการเก่�ยวโยงกันหรือรายการท่�อาจม่ผู้ลประโยชน์ขัด้แย้ง

	 •	 พิจารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการท่�อาจม่ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ให้เป็นไปติามกฎหมายและ 

ข้อกำาหนด้ของทางการ	ทั�งน่�	เพ่อให้มั�นใจว�ารายการด้ังกล�าวม่ความสัมเหติุสัมผู้ล	และเป็นประโยชน์สัูงสัุด้ติ�อบริษััทฯ

	 •	 พิจารณาการเปิด้เผู้ยข้อมูลการทำาธุุรกรรมภายในกลุ�มและผูู้้ท่�เก่�ยวข้อง	 รายการท่�เก่�ยวโยงกันหรือรายการท่�อาจม่ 

ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์	ให้ม่ความถืูกติ้องและครบถื้วนติามข้อกำาหนด้ของทางการ

	 8.	 รายงานของคณะกรรมการติรวจสัอบ

	 ให้คณะกรรมการติรวจสัอบจัด้ทำารายงานการกำากับดู้แลกิจการ	 โด้ยเปิด้เผู้ยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษััทฯ	 ซึ่่�งรายงาน 

ด้ังกล�าวลงนามโด้ยประธุานกรรมการติรวจสัอบ	และรายงานควรประกอบด้้วยเนื�อหาด้ังติ�อไปน่�

 • ให้ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงเก่�ยวกับนโยบาย	และแนวปฏิิบัติิติ�าง	ๆ 	ในการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่ของบริษััทฯ

ติลอด้จนการพิจารณาทบทวนแนวปฏิิบัติิติ�าง	ๆ	ให้ม่ความเหมาะสัม	อาทิ

	 1)	 นโยบายและแนวปฏิิบัติิคุ้มครองข้อมูลสั�วนบุคคล

	 2)	 ระเบ่ยบปฏิิบัติิเร่องการใช้ข้อมูลภายในและการซึ่ื�อขายหลักทรัพย์

	 3)	 คู�มือจรรยาบรรณสัำาหรับบุคลากรในองค์กร

	 4)	 คู�มือปฏิิบัติิงานเร่องการแจ้งเบาะแสัหรือข้อร้องเร่ยน

	 •	 ติิด้ติามการปฏิิบัติิตินติามหลักจริยธุรรม	และจรรยาบรรณของพนักงาน

	 •	 ด้แูลการปฏิบัิติงิานของบริษััทฯ	ใหเ้ป็นไปติามหลกัการกำากบัด้แูลกจิการท่�ด้ข่องหน่วยงานกำากบัหรอืหนว่ยงานทางการ 

ท่�เก่�ยวข้อง	และรายงานความคืบหน้าผู้ลการปฏิิบัติิงานติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	อาทิ

 1) ความเห็นเก่�ยวกับกระบวนการจัด้ทำาและการเปิด้เผู้ยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษััทฯ	 ความถืูกติ้อง 

ครบถื้วนเป็นท่�เช่อถืือได้้

	 2)	 ความเห็นเก่�ยวกับความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษััทฯ

 3) ความเห็นเก่�ยวกับความร�วมมือจากผูู้้บริหารและเจ้าหน้าท่�ของบริษััทฯ	 ติลอด้จนอุปสัรรคท่�เกิด้ข่�นในการ 

ปฏิิบัติิหน้าท่�

 4) รายงานอ่นใด้ท่�เห็นว�าผูู้้ถืือหุ้นและผูู้้ลงทุนทั�วไปควรทราบภายใติ้ขอบเขติหน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบท่�ได้้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษััทฯ

	 9.	 ความรับผู้ิด้ชอบอ่น

	 •	 รายงานติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	 เพ่อด้ำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่�คณะกรรมการติรวจสัอบ 
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เห็นสัมควร	 ในกรณ่ท่�ติรวจพบหรือม่ข้อสังสััยว�าม่รายการหรือการกระทำาซ่ึ่�งอาจม่ผู้ลกระทบอย�างม่นัยสัำาคัญติ�อฐานะทางการเงินและ 

ผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ	ด้ังน่�

	 	 			1)			รายการท่�เกิด้ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์

	 	 			2)			การทุจริติ	คอร์รัปชั�น	ม่สัิ�งผู้ิด้ปกติิหรือม่ความบกพร�องท่�สัำาคัญในระบบการควบคุมภายใน

	 	 			3)			การฝ่่าฝ่ืนข้อกำาหนด้ของทางการหรือกฎหมายติ�าง	ๆ	ท่�เก่�ยวข้อง

	 	 			4)			หากคณะกรรมการบริษััทฯ	หรือผูู้้บริหารไม�ด้ำาเนินการให้ม่การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร	คณะกรรมการ

ติรวจสัอบจะติ้องเปิด้เผู้ยการกระทำาด้ังกล�าวไว้ในรายงานประจำาปี	

  

	 			•		 	 พิจารณาทบทวนความเหมาะสัมของกฎบัติรคณะกรรมการติรวจสัอบเป็นประจำาอย�างน้อยปีละ	 1	 ครั�ง	 และหาก 

ม่การเปล่�ยนแปลงให้นำาเสันอคณะกรรมการบริษััทฯ	เห็นชอบ

	 			•				ประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของตินเองทั�งคณะและนำาเสันอติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	เพ่อทราบทุกปี

	 			•				ปฏิิบัติิการอ่นใด้ติามท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	มอบหมายด้้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการติรวจสัอบ

        คณะก่รรมก่ารสิรรหุ้า ก่ำาหุ้นด้ค่าติอบัแทน แลัะบัรรษััทภิบัาลั

	 	 	 	 	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ได้้อนุมัติิจัด้ติั�งคณะกรรมการสัรรหาและคณะกรรมการกำาหนด้ค�าติอบแทน	 ติั�งแติ�ปี	 2545	 

โด้ยได้้รวมทั�ง	 2	 คณะเป็น	 “คณะกรรมการสัรรหาและกำาหนด้ค�าติอบแทน”	 เม่อวันท่�	 28	 เมษัายน	 2557	 และในการประชุม 

คณะกรรมการบรษัิัทฯ	ครั�งท่�	8/2560	เมอ่วนัท่�	21	สังิหาคม	2560	ได้ม้ม่ติเิพิ�มบทบาทหนา้ท่�ด้า้นบรรษััทภบิาล	และเปล่�ยนแปลงขอบเขติหนา้ท่� 

ในคณะกรรมการสัรรหาและกำาหนด้ค�าติอบแทน	โด้ยให้เปล่�ยนช่อคณะกรรมการเป็น	“คณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และ

บรรษััทภิบาล”	 เพ่อให้เกิด้ความคล�องตัิว	 สัอด้คล้อง	 และเหมาะสัมกับบทบาทหน้าท่�ความรับผู้ิด้ชอบ	 โด้ยปัจจุบันม่กรรมการ	 3	 คน	

ประกอบด้้วย	กรรมการอิสัระ	2	คน	และกรรมการท่�ไม�เป็นผูู้้บริหาร	1	คน	ด้ังน่�

								1.			นายธุ่รพจน์		 	วัชราภัย		 	ประธุานกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล

								2.			นางศึิริเพ็ญ		 	สั่ติสัุวรรณ	 	กรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล

								3.			นายวิชิติ	 	 	ญาณอมร	 	กรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล

	 			นายภาณุพันธุุ์	 	ติวงทอง			 	เลขานุการคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล

        บทบาท	อำานาจ	หน้าท่�	และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล

								1.			ขอบเขติกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง	ท่�อยู�ในการดู้แลของคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล	

หมายถื่ง

	 1)	 กรรมการ

	 2)	 กรรมการผูู้้จัด้การ

	 3)	 ผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 4)	 บคุคลท่�ด้ำารงติำาแหนง่กรรมการในคณะกรรมการชดุ้ย�อยท่�ได้รั้บมอบหมายอำานาจหนา้ท่�และความรับผู้ดิ้ชอบโด้ยติรง

จากคณะกรรมการบริษััทฯ
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	 5)	 ท่�ปร่กษัาของบริษััทฯ

	 6)	 กรรมการในบริษััทลูก	ติามท่�นโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่กำาหนด้

	 2.	 การสัรรหากรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 1)	 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์ในการสัรรหากรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูงของบริษััทฯ	และบริษััทในกลุ�มธุนชาติ	

เพ่อเสันอติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	พิจารณา

 2) พิจารณาคุณสัมบัติิกรรมการและผูู้้บริหารระดั้บสูัง	 ติลอด้จนกำาหนด้คุณสัมบัติิกรรมการอิสัระ	 เพ่อเสันอติ�อ 

คณะกรรมการบริษััทฯ	พิจารณา

	 3)	 พิจารณาคัด้เลือกบุคคลท่�ม่คุณสัมบัติิเหมาะสัม	 รวมถ่ืงติรวจสัอบคุณสัมบัติิติามเกณฑ์์ท่�ทางการและบริษััทฯ 

ประกาศึกำาหนด้	และเสันอชอ่บคุคลท่�เหมาะสัมใหค้ณะกรรมการบริษััทฯ	หรอืท่�ประชุมผูู้ถื้ือหุน้แลว้แติ�กรณ	่พิจารณาแติ�งติั�งเปน็กรรมการ

และผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 4)	 ดู้แลให้บริษััทฯ	ม่โครงสัร้างคณะกรรมการ	องค์ประกอบ	คุณสัมบัติิ	และจำานวนติามท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	กำาหนด้

รวมถื่งเหมาะสัมกับสัภาพแวด้ล้อมท่�เปล่�ยนแปลงไป

	 5)	 จัด้เติร่ยมแผู้นการสัืบทอด้ติำาแหน่งกรรมการผูู้้จัด้การและผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 6)	 ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์์ในการสัรรหา	และคุณสัมบัติิของกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูงเป็นประจำาทุกปี

	 7)	 วางแผู้นการอบรมและพัฒนากรรมการอย�างติ�อเน่อง

								3.				การกำาหนด้ค�าติอบแทนกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 1)	 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์์การจ�ายค�าติอบแทน	 รวมถ่ืงผู้ลประโยชน์อ่นของกรรมการและผูู้้บริหารระดั้บสัูง 

ของบริษััทฯ	 และบริษััทในกลุ�มธุนชาติ	 ท่�สัะท้อนวัติถุืประสังค์	 หน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบ	 และความเส่ั�ยงท่�เก่�ยวข้อง	 เพ่อเสันอติ�อ 

คณะกรรมการบริษััทฯ	พิจารณา

	 2)	 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์์การจ�ายค�าติอบแทนท่�เหมาะสัม	 ม่ความเป็นธุรรมติ�อบทบาทหน้าท่�และ 

ความรับผู้ิด้ชอบของกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 3)	 พิจารณากำาหนด้ค�าติอบแทนประจำาปีของกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง	เสันอคณะกรรมการบริษััทฯ	พิจารณา

	 4)	 กำาหนด้หลักเกณฑ์์การประเมินการปฏิิบัติิหน้าท่�ของกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง	 โด้ยคำาน่งถ่ืงหน้าท่� 

ความรับผู้ิด้ชอบและความเส่ั�ยงท่�เก่�ยวข้อง	 รวมถ่ืงให้ความสัำาคัญกับการเพิ�มมูลค�าของสั�วนของผูู้้ถืือหุ้นในระยะยาวประกอบการ 

พิจารณาประเมินผู้ลด้้วย

	 5)	 ทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์์การจ�ายค�าติอบแทน	 ผู้ลประโยชน์อ่นของกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูงเป็น 

ประจำาทุกปี

 

								4.			การด้ำาเนินการด้้านบรรษััทภิบาล

	 1)	 ทบทวนและเสันอการเปล่�ยนแปลงนโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	จรรยาบรรณ	กฎระเบ่ยบ	และแนวปฏิิบัติิของ

กลุ�มธุนชาติ

	 2)	 ติิด้ติามการด้ำาเนินการติามนโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	 จรรยาบรรณ	 และแนวปฏิิบัติิในการกำากับดู้แล 

กิจการของกลุ�มธุนชาติ
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 3) เสันอข้อพ่งปฏิิบัติิท่�ด้่	หรือข้อบังคับสัำาหรับคณะกรรมการบริษััทฯ	และคณะกรรมการชุด้ย�อย

 4) พิจารณาผู้ลการประเมินการกำากับดู้แลกิจการของบริษััทฯ	 ท่�จัด้ทำาข่�นโด้ยหน่วยงานภายนอก	 และนำาเสันอ 

ข้อเสันอแนะแก�คณะกรรมการบริษััทฯ

 5) สั�งเสัริมการเผู้ยแพร�วัฒนธุรรมในการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	และการม่สั�วนร�วมในการพัฒนาความยั�งยืนของบริษััทฯ

 6) ติิด้ติามความเพ่ยงพอของหลักการเปิด้เผู้ยข้อมูลของบริษััทฯ	 ท่�เก่�ยวข้องกับการกำากับดู้แลกิจการและการพัฒนา 

ความยั�งยืน

								5.		กรณ่อ่น	ๆ

 1) เสันองบประมาณติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	 เพ่อว�าจ้างท่�ปร่กษัาติามความจำาเป็นเพ่อให้สัามารถืขอคำาปร่กษัา 

จากผูู้้เช่�ยวชาญภายนอก	ในเร่องท่�จะช�วยให้สัามารถืปฏิิบัติิหน้าท่�ได้้อย�างม่ประสัิทธุิภาพ

 2) อาจเชิญกรรมการ	หรือผูู้้บริหารของบริษััทฯ	เข้าร�วมประชุมในเร่องท่�เก่�ยวข้อง

 3) ม่การหารือกับคณะกรรมการกำากับความเสั่�ยงอย�างใกล้ชิด้เพ่อให้นโยบายเก่�ยวกับการกำาหนด้ค�าติอบแทนสัามารถื 

สัะท้อนความเสั่�ยงท่�สัำาคัญของบริษััทฯ	ได้้

 4) ควรม่การประเมินการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการสัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล	 เพ่อเป็นการ 

ทบทวนการปฏิิบัติิหน้าท่�ในการพัฒนาให้สัามารถืปฏิิบัติิหน้าท่�ได้้อย�างม่ประสัิทธุิภาพและทันติ�อสัภาพแวด้ล้อมท่�เปล่�ยนแปลง

 5) เปิด้เผู้ยหลักการสัำาคัญท่�เก่�ยวกับกระบวนการสัรรหา	 ผู้ลติอบแทนรูปแบบติ�าง	 ๆ	 และหลักเกณฑ์์การจ�ายค�า

ติอบแทน	โด้ยม่รายละเอ่ยด้เก่�ยวกับปัจจัยท่�ใช้ในการพิจารณาการประเมินผู้ลการด้ำาเนินงานในภาพรวม	เป้าหมายและการด้ำาเนินงาน	 

ความเหน็ของคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล	รวมถ่ืงวธิุแ่ละเครอ่งมอืในการจ�ายค�าติอบแทนเพอ่ใหส้ัะทอ้น 

ความเสั่�ยง	(หากม)่	ติลอด้จนการกำากบัด้แูลกจิการท่�ด้	่รวมทั�งจดั้ทำารายงานคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภบิาล 

ไว้ในรายงานประจำาปี

 6) รายงานผู้ลการปฏิิบัติิหน้าท่�ติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ

 7) ปฏิิบัติิหน้าท่�อ่นใด้ติามท่�กฎหมาย	 และ/หรือ	 ประกาศึท่�ทางการกำาหนด้	 รวมถื่งท่�คณะกรรมการบริษััทฯ	 มอบหมาย 

        คณะก่รรมก่ารก่ำาก่ับัควัามเสิ่�ยง

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ได้้อนุมัติิจัด้ติั�งคณะกรรมการบริหารความเส่ั�ยง	 เม่อวันท่�	 23	 กันยายน	 2556	 และได้้เปล่�ยนช่อเป็น 

“คณะกรรมการกำากับความเสั่�ยง”	เม่อปี	2562	โด้ยปัจจุบันม่กรรมการกำากับความเสั่�ยง	จำานวน	5	คน	ประกอบด้้วย	กรรมการท่�เป็น 

ผูู้้บริหาร	กรรมการท่�ไม�เป็นผูู้้บริหาร	และผูู้้บริหารท่�ดู้แลทางด้้านการบริหารความเสั่�ยง	ม่รายนามด้ังติ�อไปน่�

								1.			ด้ร.	ธุนชาติิ	 นุ�มนนท์	 ประธุานกรรมการกำากับความเสั่�ยง

								2.			นายวิชิติ	 ญาณอมร	 กรรมการกำากับความเสั่�ยง

								3.			นางสัาลิน่	 วังติาล	 กรรมการกำากับความเสั่�ยง

								4.			นายสัมเจติน์	 หมู�ศึิริเลิศึ	 กรรมการกำากับความเสั่�ยง

								5.			นายกำาธุร	 ติันติิศึิริวัฒน์	 กรรมการกำากับความเสั่�ยง	และเลขานุการคณะกรรมการกำากับความเสั่�ยง
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        หน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการกำากับความเสั่�ยง

	 	 	 	 	 1.	 	 เสันอนโยบายการบริหารความเสั่�ยงของบริษััทฯ	 ทั�งหมด้	 รวมถ่ืงนโยบายการบริหารความเสั่�ยงของกลุ�มธุนชาติ	 

ติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	เพอ่พจิารณาอนมุตัิ	ิโด้ยติอ้งสัรา้งมาติรฐานในการติดิ้ติาม	ติรวจสัอบใหแ้นใ่จว�านโยบายการบรหิารความเสั่�ยง

นั�น	ได้้ม่การปฏิิบัติิติามโด้ยเคร�งครัด้

	 	 	 	 	 2.	 	 วางกลยุทธ์ุในการบริหารความเสั่�ยงให้สัอด้คล้องกับนโยบายการบริหารความเสั่�ยงของบริษััทฯ	 โด้ยสัามารถืประเมิน 

ติิด้ติาม	 และดู้แลปริมาณความเสั่�ยงของบริษััทฯ	 ให้อยู�ในระด้ับท่�เหมาะสัม	 รวมถ่ืงดู้แลให้กลยุทธ์ุในการบริหารเงินกองทุนและ 

สัภาพคล�องเพ่อรองรับความเสั่�ยงติ�าง	ๆ	ของบริษััทฯ	ม่ความสัอด้คล้องกับระด้ับความเสั่�ยงท่�ยอมรับได้้ท่�ได้้รับอนุมัติิ

	 	 	 	 	 3.	 	 ทบทวน	 สัอบทานความเพ่ยงพอของนโยบายและประสัิทธิุผู้ลของกลยุทธ์ุการบริหารความเสั่�ยงโด้ยรวม	 รวมถ่ืงระด้ับ 

ความเสั่�ยงท่�ยอมรับได้้อย�างน้อยปีละครั�ง	 หรือเม่อม่การเปล่�ยนแปลงท่�ม่นัยสัำาคัญ	 โด้ยคณะกรรมการกำากับความเสั่�ยงควรหารือและ 

แลกเปล่�ยนข้อคิด้เห็นกับคณะกรรมการติรวจสัอบ	 เพ่อประเมินว�านโยบายและกลยุทธุ์การบริหารความเสั่�ยงของบริษััทฯ	 ครอบคลุม

ความเสั่�ยงทุกประเภท	รวมถื่งความเสั่�ยงท่�เกิด้ข่�นใหม�	และม่การด้ำาเนินการติามนโยบายและกลยุทธุ์ด้ังกล�าวอย�างม่ประสัิทธุิภาพและ

ประสัิทธุิผู้ล

       

	 	 	 	 	 4.	 	 กำาหนด้มาติรการด้ำาเนินการในการบริหารความเส่ั�ยงของบริษััทฯ	 ในด้้านของการป้องกันความเส่ัยหายท่�จะเกิด้ข่�น	 และ 

แก้ไขปัญหาท่�อาจเกิด้ข่�น

	 	 	 	 	 5.	 	 ประเมินปัจจัยทั�งภายในและภายนอก	 อันอาจสั�งผู้ลกระทบติ�อฐานะทางการเงินอย�างเป็นสัาระสัำาคัญ	 เพ่อนำามาใช้ในการ

เปล่�ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสั่�ยงโด้ยรวมของบริษััทฯ

								6.			ควบคุม	ติิด้ติาม	ติรวจสัอบ	และดู้แลให้บริษััทในกลุ�มธุนชาติ	ด้ำาเนินการติามนโยบายการบริหารความเสั่�ยงท่�ได้้กำาหนด้ไว้

								7.			ดู้แลให้ผูู้้บริหารระด้ับสัูงปฏิิบัติิติามนโยบายและกลยุทธุ์การบริหารความเสั่�ยง	รวมถื่งระด้ับความเสั่�ยงท่�ยอมรับได้้

	 	 	 	 	 8.	 	 รายงานติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	 ถ่ืงฐานะความเสั่�ยง	 ประสัิทธิุภาพการบริหารความเสั่�ยง	 ติลอด้จนปัจจัยและปัญหาท่� 

ม่นัยสัำาคัญ	และสัิ�งท่�ติ้องปรับปรุงแก้ไขเพ่อให้สัอด้คล้องกับนโยบายและกลยุทธุ์ในการบริหารความเสั่�ยงของบริษััทฯ

				การสัรรหาและแติ�งติั�งกรรมการคณะติ�าง	ๆ

       วัิธิ่ก่ารแติ่งติั�งคณะก่รรมก่ารบัริษััทฯ

	 	 	 	 	 บริษััทฯ	 มิได้้กำาหนด้จำานวนสูังสัุด้ของกรรมการไว้	 เพ่ยงแติ�กำาหนด้ไว้ในข้อบังคับของบริษััทฯ	 และนโยบายการกำากับดู้แล 

กิจการท่�ด้่ว�าติ้องไม�น้อยกว�า	5	คน	ทางบริษััทฯ	ได้้แติ�งติั�งคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล	เพ่อทำาหน้าท่�

ในการคัด้เลือกและเสันอช่อบุคคลท่�ม่คุณสัมบัติิเหมาะสัมในการด้ำารงติำาแหน่งกรรมการ	 โด้ยวิธุ่การแติ�งติั�งคณะกรรมการบริษััทฯ	 

ม่ข่�นได้้	2	กรณ่	คือ	1)	กรณ่แติ�งติั�งกรรมการใหม�แทนกรรมการท่�ติ้องออกติามวาระ	จะติ้องขอมติิจากท่�ประชุมผูู้้ถืือหุ้น	และ	2)	กรณ่

แติ�งติั�งกรรมการระหว�างวาระเน่องจากติำาแหน่งว�างลง	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 สัามารถืพิจารณาลงมติิได้้ภายใติ้คุณสัมบัติิท่�เหมาะสัม

เพ่อเข้าด้ำารงติำาแหน่งแทน	เว้นแติ�กรณ่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว�า	2	เด้ือน	ในสั�วนของกรรมการอิสัระม่การปฏิิบัติิเป็นไปติาม

หลักเกณฑ์์ท่�	ติลท.	และคณะกรรมการกำากับติลาด้ทุนกำาหนด้

	 	 	 	 	 ในการแติ�งติั�งกรรมการบริษััทฯ	 โด้ยท่�ประชุมผูู้้ถืือหุ้นนั�น	 ผูู้้ถืือหุ้นทุกคนม่สิัทธิุเท�าเท่ยมกันในการออกเส่ัยงลงคะแนน	 และ 

ท่�ผู้�านมาบริษััทฯ	ไม�ม่กรรมการท่�มาจากผูู้้ถืือหุ้นรายใหญ�

								ทั�งน่�	ม่หลักเกณฑ์์และวิธุ่การในการแติ�งติั�งกรรมการในท่�ประชุมผูู้้ถืือหุ้น	ด้ังติ�อไปน่�

								1.			1	หุ้นม่คะแนนเสั่ยงเท�ากับ	1	เสั่ยง

	 	 	 	 	 2.	 	 ในการแติ�งติั�งกรรมการ	 อาจใช้วิธุ่ออกเสั่ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน 
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รวมกันเป็นคณะ	หรือด้้วยวิธุ่การอ่นใด้ก็ได้้ติามแติ�ท่�ประชุมผูู้้ถืือหุ้นจะเห็นสัมควร	แติ�ในการลงมติิแติ�ละครั�งผูู้้ถืือหุ้นติ้องออกเสั่ยงด้้วย

คะแนนท่�ม่ติามข้อ	 1.	 ทั�งหมด้	 จะแบ�งคะแนนเส่ัยงแก�คนใด้หรือคณะใด้มากน้อยเพ่ยงใด้ไม�ได้้	 โด้ยทางปฏิิบัติิท่�ผู้�านมาทุกครั�งจะให้ 

ผูู้้ถืือหุ้นลงมติิแติ�งติั�งกรรมการเป็นรายบุคคล

	 	 	 	 	 3.	 	 การออกเส่ัยงลงคะแนนแติ�งติั�งกรรมการให้ใช้เส่ัยงข้างมาก	 หากม่คะแนนเส่ัยงเท�ากันให้ประธุานท่�ประชุมเป็น 

ผูู้้ออกเสั่ยงช่�ขาด้

 วัิธิ่ก่ารแติ่งติั�งคณะก่รรมก่ารชุ้ด้ย่อย

	 	 	 	 	 คณะกรรมการสัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล	 จะพิจารณาสัรรหาและกลั�นกรองผูู้้ท่�ม่คุณสัมบัติิเหมาะสัม 

ติามบทบาทหนา้ท่�ของคณะกรรมการชุด้ย�อยแติ�ละคณะ	รวมถ่ืงพจิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุด้ย�อยติามกฎหมายและเกณฑ์์

การกำากบัด้แูลกจิการท่�ด้	่เสันอติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	พจิารณาแติ�งติั�งใหเ้ปน็กรรมการในคณะกรรมการชุด้ย�อยติ�าง	ๆ 	และในจำานวน

น่�ให้กรรมการคนหน่�งเป็นประธุานกรรมการ	

				การพัฒนากรรมการและผูู้้บริหาร

					บริษััทฯ	ม่นโยบายสั�งเสัริมและจัด้ให้กรรมการ	ผูู้้บริหาร	เลขานุการบริษััท	ผูู้้ปฏิิบัติิงานด้้านสันับสันุนงานเลขานุการบริษััท	ติลอด้จน 

ถ่ืงผูู้้ท่�เก่�ยวข้องในการกำากับดู้แลกิจการของบริษััทฯ	 เข้าร�วมอบรมและสััมมนาในหลักสูัติรติ�าง	 ๆ	 เพ่อเป็นการเพิ�มพูนความรู้ในด้้าน 

ติ�าง	 ๆ	 ท่�เก่�ยวข้องกับบทบาทหน้าท่�และความรับผู้ิด้ชอบติามแนวทางการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่	 อันเป็นการเพิ�มประสิัทธุิภาพในการ

ปฏิบิตัิหินา้ท่�ของกรรมการบรษัิัทฯ	กรรมการในคณะกรรมการชดุ้ย�อย	และผูู้บ้รหิารใหด้้ย่ิ�งข่�น	โด้ยเลขานกุารบรษัิัทจะมก่ารรวบรวมและ 

แจ้งหลักสัูติรติ�าง	ๆ 	ท่�จะม่การเปิด้อบรมและสััมมนาให้กรรมการและผูู้้บริหารได้้พิจารณาล�วงหน้าอย�างสัมำ�าเสัมอ	ทั�งหลักสัูติรท่�จัด้โด้ย

สัมาคมสั�งเสัริมสัถืาบันกรรมการบริษััทไทย	 (IOD)	ติลท.	 ก.ล.ติ.	 รวมถื่งสัถืาบันอบรมชั�นนำาอ่น	 ๆ	นอกจากน่�	 กลุ�มธุนชาติยังม่การจัด้

โครงการอบรมและสััมมนาให้ความรู้ด้้านติ�าง	ๆ	ท่�เก่�ยวข้องกับธุุรกิจของกลุ�มธุนชาติ	ติลอด้จนถื่งความรู้ในการพัฒนาและด้ำาเนินธุุรกิจ

ได้้อย�างม่ประสัิทธุิภาพให้แก�กรรมการและผูู้้บริหารอย�างติ�อเน่อง	

				โด้ยในปี	2563	ม่กรรมการเข้าร�วมอบรมและสััมมนา	ได้้แก�	

 

				ด้ร.	ธุนชาติิ		นุ�มนนท์		 -	 หลักสัูติร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	รุ�น	19/2563

	 	 	 	 	 	 สัมาคมสั�งเสัริมสัถืาบันกรรมการบริษััทไทย	(IOD)

	 	 	 ทั�งน่�	 ประวัติิการอบรมท่�เก่�ยวกับบทบาทหน้าท่�และทักษัะของการเป็นกรรมการและผูู้้บริหาร	 ได้้เปิด้เผู้ยไว้ในแบบแสัด้งรายการ 

ข้อมูลประจำาปีและรายงานประจำาปีฉับับน่�แล้ว

				การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการและผูู้้บริหารระด้ับสัูง

	 	 	 บริษััทฯ	 จัด้ให้ม่การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	 และคณะกรรมการชุด้ย�อยเป็นประจำาทุกปี	 เพ่อช�วยให้

คณะกรรมการบริษััทฯ	 และคณะกรรมการชุด้ย�อย	 ได้้ม่การพิจารณาทบทวนผู้ลงาน	 ประเด้็นปัญหา	 และอุปสัรรคติ�าง	 ๆ	 ในระหว�าง

ปีท่�ผู้�านมา	 รวมถ่ืงเพ่อให้การทำางานของคณะกรรมการบริษััทฯ	 และคณะกรรมการชุด้ย�อย	 ม่ความเหมาะสัมติามขอบเขติหน้าท่� 

ความรบัผู้ดิ้ชอบ	และนำาผู้ลประเมนิการปฏิบิตัิงิานมาปรบัปรงุแกไ้ข	เพอ่เพิ�มประสัทิธุภิาพของคณะกรรมการบรษัิัทฯ	และคณะกรรมการ

ชุด้ย�อย	ด้ังน่�

    ก่ารประเมินผู้ลัก่ารปฏิิบััติิงานของคณะก่รรมก่ารบัริษััทฯ

 

				1.	 หลักเกณฑ์์การประเมิน

	 กำาหนด้แบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	ในรูปแบบการประเมินทั�งคณะ	และรายบุคคล	โด้ยจัด้ทำาข่�น

ติามแนวทางติวัอย�างแบบประเมนิตินเองของ	ติลท.	หรอืหนว่ยงานกำากับด้แูลอ่นท่�มก่ารเผู้ยแพร�	มาปรับปรุงใหเ้หมาะสัมและสัอด้คล้อง

กับคณะกรรมการแติ�ละคณะในทุกด้้าน	
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										โด้ยหัวข้อการประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	ทั�งคณะ	แบ�งออกเป็น	6	หัวข้อ	ประกอบด้้วย	1)	โครงสัร้าง

และคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ	2)	บทบาท	หน้าท่�	และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการ		3)	การประชุมคณะกรรมการ	4)	การ

ทำาหน้าท่�ของกรรมการ	 5)	 ความสััมพันธุ์กับฝ่่ายจัด้การ	 และ	 6)	 การพัฒนาตินเองของกรรมการและการพัฒนาผูู้้บริหาร	 และหัวข้อ

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	รายบุคคล	แบ�งออกเป็น	3	หัวข้อ	ประกอบด้้วย	1)	โครงสัร้างและคุณสัมบัติิ

ของกรรมการ	 2)	 การประชุมกรรมการ	 และ	 3)	 บทบาท	 หน้าท่�	 และความรับผู้ิด้ชอบของกรรมการ	 ซ่ึ่�งม่ระด้ับคะแนนติั�งแติ�	 0-4	 

จากไม�เห็นด้้วยอย�างยิ�งหรือไม�ม่การด้ำาเนินการในเร่องนั�น	ถื่งเห็นด้้วยอย�างมากหรือม่การด้ำาเนินการในเร่องนั�นอย�างด้่เย่�ยม

				2.		กระบวนการในการประเมิน

	 	 	 	 	 คณะกรรมการสัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล	 จะพิจารณาทบทวนแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของ 

คณะกรรมการบรษัิัทฯ	แบบทั�งคณะ	และรายบคุคล	ก�อนเสันอคณะกรรมการบริษััทฯ	พิจารณาทบทวนเปน็ประจำาทกุป	ีจากนั�นเลขานกุาร

บริษััทจะนำาแบบประเมินด้ังกล�าวลงในระบบ	Diligent	Boards	ให้กรรมการบริษััทฯ	ทำาการประเมินในเด้ือนธุันวาคมถื่งเด้ือนมกราคม

ของทุกป	ีและทำาหนา้ท่�รวบรวมและประมวลผู้ลการประเมินเพ่อเสันอคณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล	และ 

คณะกรรมการบริษััทฯ	 เพ่อรับทราบและพิจารณา	 โด้ยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผู้ลการประเมิน	 ข้อเสันอแนะ	 ข้อสัังเกติติ�าง	 ๆ	 

เพ่อนำามาพิจารณาปฏิิบัติิใช้ให้เหมาะสัมกับสัภาพแวด้ล้อมและการด้ำาเนินธุุรกิจติ�อไป

				3.		สัรุปผู้ลการประเมิน

								สัำาหรับสัรุปผู้ลการประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการ	ในปี	2563	ม่รายละเอ่ยด้ด้ังน่�

								1)			การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	ทั�งคณะ	ม่ค�าเฉัล่�ยอยู�ท่�	3.77	หรือคิด้เป็นร้อยละ	94.21	

								2)			การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทฯ	รายบุคคล	ม่ค�าเฉัล่�ยอยู�ท่�	3.76	หรือคิด้เป็นร้อยละ	93.94	

    ก่ารประเมินผู้ลัก่ารปฏิิบััติิงานของคณะก่รรมก่ารชุ้ด้ย่อย

				ในปี	2563	จัด้ให้ม่การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของคณะกรรมการชุด้ย�อยทุกชุด้	ได้้แก�	คณะกรรมการติรวจสัอบ	คณะกรรมการ

สัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล	 คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการกำากับความเสั่�ยง	 โด้ยแบบประเมินผู้ลการ

ปฏิิบัติิงานจะม่การทบทวนโด้ยคณะกรรมการแติ�ละคณะเป็นประจำาทุกปี	 และกรรมการในคณะกรรมการชุด้ย�อยทำาการประเมินผู้�าน

ระบบ	Diligent	Boards	โด้ยพจิารณาจากการปฏิบัิติหิน้าท่�ในภาพรวมของคณะกรรมการชุด้ย�อยแติ�ละคณะ	และให้เลขานุการของแติ�ละ

คณะเป็นผูู้้รวบรวมและประมวลผู้ลเสันอคณะกรรมการชุด้ย�อยแติ�ละคณะพิจารณา	 และเลขานุการบริษััทรวบรวมสัรุปผู้ลการประเมิน 

คณะกรรมการชุด้ย�อยทุกคณะเสันอคณะกรรมการบริษััทฯ	เพ่อพิจารณาและนำาความเห็นมาพัฒนาติ�อไป

 

    ก่ารประเมินผู้ลัก่ารปฏิิบััติิหุ้น�าท่�ก่รรมก่ารผู้้�จัด้ก่ารใหุ้ญ่่แลัะผู้้�บัริหุ้ารระด้ับัสิ้ง

 

				ม่การกำาหนด้วิธุ่การประเมินท่�ครอบคลุมและสัอด้คล้องกับทิศึทางการประกอบธุุรกิจของกลุ�มธุนชาติ	ด้ังน่�

 1.	 	 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของกรรมการผูู้้จัด้การใหญ�	 	 คณะกรรมการสัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล 

จะเป็นผูู้้กำาหนด้วิธุ่การและหัวข้อในการประเมินเป็นประจำาทุกปี	และให้กรรมการท่�ไม�เป็นผูู้้บริหาร	(รวมกรรมการอิสัระ)	เป็นผูู้้ประเมิน

ผู้ลการปฏิิบัติิงาน

 

 2.	 	 การประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของผูู้้ช�วยกรรมการผูู้้จัด้การข่�นไป	 (ไม�นับรวมกรรมการผูู้้จัด้การใหญ�)	 คณะกรรมการสัรรหา	 

กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล	จะเป็นผูู้้กำาหนด้วิธุ่การในการประเมิน	โด้ยให้กรรมการผูู้้จัด้การใหญ�เป็นผูู้้ทำาการประเมิน

	 โด้ยผู้ลการประเมินผู้ลการปฏิิบัติิงานของกรรมการผูู้้จัด้การใหญ�จะม่การรายงานให้คณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และ

บรรษััทภิบาล	และคณะกรรมการบริษััทฯ	พิจารณา
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 แผู้นการสัืบทอด้ติำาแหน่ง

	 บริษััทฯ	 ให้ความสัำาคัญกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานขององค์กร	 เพราะพนักงานเป็นปัจจัยสัำาคัญท่�ม่สั�วนผู้ลักด้ันให้บริษััทฯ	 

ประสับความสัำาเรจ็ติามเปา้หมายท่�วางไว	้ทั�งในปัจจุบนัและอนาคติ	เพอ่ใหม้ั�นใจได้ว้�าบริษััทฯ	มค่วามพรอ้มท่�จะรบัมอืติ�อการเปล่�ยนแปลง

อย�างรวด้เรว็	การคดั้เลอืกบคุลากรท่�มค่วามรู้ความสัามารถื	การพฒันาบคุลากร	จง่เปน็สัิ�งท่�บรษัิัทฯ	ใหค้วามสัำาคญั	ใหก้ารสั�งเสัริม	และ

สันับสันุนมาโด้ยติลอด้

	 คณะกรรมการบริษััทฯ	 ได้้มอบหมายให้คณะกรรมการสัรรหา	 กำาหนด้ค�าติอบแทน	 และบรรษััทภิบาล	 ด้ำาเนินการและติิด้ติามให้ 

มก่ารจัด้ทำาแผู้นการสืับทอด้ติำาแหน่ง	เพอ่เป็นการเติร่ยมความพร้อมกำาลงัคนสูั�ติำาแหน่งงานในระดั้บบริหารหรือในติำาแหน่งงานท่�สัำาคญั

ติ�าง	ๆ 	โด้ยบริษััทฯ	จะทำาการประเมินสัถืานการณ์และคาด้การณ์ไว้ล�วงหน้าเป็นระยะ	ๆ 	ม่การสัรรหาบุคลากรจากภายในองค์กร	พัฒนา	

และติระเติร่ยมคนไว้ทด้แทนอยู�ติลอด้เวลา

 วััติถื้ประสิงค์จาก่ก่ารจัด้ทำาแผู้นก่ารสิืบัทอด้ติำาแหุ้น่ง

	 1.	 ทำาให้สัามารถืวางแผู้นสัรรหาและคัด้เลือกบุคลากรในเชิงรุกได้้ด้่ยิ�งข่�น	 สัามารถืวางแผู้นหาบุคลากรได้้ล�วงหน้า	 เพ่อ 

ทด้แทนติำาแหน่งท่�ได้้รับการเล่อนระด้ับ	เกษั่ยณอายุ	หรือสัูญเสั่ยไป	เพ่อให้เกิด้ความติ�อเน่องในการด้ำาเนินธุุรกิจ

	 2.	 ทำาให้บริษััทฯ	 สัามารถืประเมินความพร้อมอยู�เสัมอว�าม่กำาลังคนท่�ม่คุณสัมบัติิและม่ศัึกยภาพ	 สัำาหรับติำาแหน่ง	 ในระดั้บ 

บริหารหรือในติำาแหน่งท่�สัำาคัญติ�าง	ๆ

	 3.	 เพ่อจัด้เติร่ยมอัติรากำาลังในระด้ับบริหารหรือในติำาแหน่งท่�สัำาคัญท่�เหมาะสัมไว้รองรับการขยายธุุรกิจในอนาคติ

 4. เป็นเคร่องมือจูงใจพนักงานเป็นนโยบายสั�งเสัริมการเล่อนติำาแหน่งพนักงานจากภายในทำาให้พนักงานม่ขวัญกำาลังใจด่้ข่�น	

 ก่ระบัวันก่ารด้ำาเนินก่าร

								บริษััทฯ	ม่ขั�นติอนการพิจารณากระบวนการด้ำาเนินการ	ด้ังน่�

	 1.	 ระบุติำาแหน่งท่�สัำาคัญ	(Critical	Position)	ในองค์กร

	 	 บริษััทฯ	 พิจารณากำาหนด้ติำาแหน่งงานผูู้้บริหารระด้ับสูังและติำาแหน่งงานท่�ม่ความสัำาคัญติ�อองค์กรติามปัจจัยท่�กำาหนด้ 

เพ่อระบุติำาแหน่งสัำาคัญในการจัด้ทำาแผู้นการสัืบทอด้ติำาแหน่งในติำาแหน่งด้ังกล�าว

	 2.	 กำาหนด้ความรู้ความสัามารถื	และประสับการณ์ของแติ�ละติำาแหน่ง

	 3.	 พิจารณาคัด้เลือกบุคลากรท่�ม่ความเหมาะสัม	(Successor	Candidate)

	 	 บริษััทฯ	 จะทำาการประเมินคุณสัมบัติิและศัึกยภาพของผูู้้บริหารผู้�านเคร่องมือท่�บริษััทฯ	 กำาหนด้	 โด้ยการประเมินจะ 

พิจารณาจาก	3	ด้้าน	ประกอบด้้วย	1)	ความรู้	ความสัามารถื	 (Ability)	2)	แรงจูงใจ	 (Aspiration)	และ	3)	ความผูู้กพันติ�อองค์กร	

(Engagement)

	 4.	 แผู้นการพัฒนากลุ�มผูู้้สัืบทอด้ติำาแหน่ง	 (Successors	 Development	 Plan)	 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จะพิจารณารายช่อผูู้้สัืบทอด้ติำาแหน่งท่�สัำาคัญทั�งหมด้ขององค์กร	 ซ่ึ่�งจะม่การพิจารณาแบ�งระดั้บความพร้อมของผูู้้สืับทอด้ติำาแหน่ง	 

ทั�งด้า้นระยะเวลาและระดั้บความรู้ความสัามารถื	เพอ่การบริหารจดั้การและพัฒนาศึกัยภาพกลุ�มผูู้ส้ับืทอด้ติำาแหนง่ท่�เหมาะสัม	โด้ยการ

จัด้ให้ม่การอบรมให้ความรู้	การหมุนเว่ยนหน้าท่�	ความรับผู้ิด้ชอบ	รวมถื่งการมอบหมายให้ม่โอกาสัในการเข้าร�วมประชุมคณะกรรมการ

ท่�สัำาคัญในองค์กร

	 โด้ยแผู้นการสัืบทอด้ติำาแหน่ง	 รายช่อกลุ�มผูู้้สืับทอด้ติำาแหน่ง	 และผู้ลการพัฒนาติามแผู้นพัฒนารายบุคคลของกลุ�มผูู้้สืับทอด้ 

ติำาแหน่ง	ได้้กำาหนด้ให้ม่การรายงานให้คณะกรรมการสัรรหา	กำาหนด้ค�าติอบแทน	และบรรษััทภิบาล	พิจารณา	ติลอด้จนม่การทบทวน

และพิจารณาแผู้นสัืบทอด้ติำาแหน่งเป็นประจำา
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 การปฐมนิเทศึกรรมการและผูู้้บริหารใหม�

	 เม่อม่การเปล่�ยนแปลงกรรมการหรือผูู้้บริหารใหม�	 สัำานักเลขานุการองค์กรรับผู้ิด้ชอบในการจัด้เติร่ยมเอกสัารสัำาหรับกรรมการ 

ใหม�	ด้ังน่�

	 1.		โครงสัร้างองค์กร	โครงสัร้างคณะกรรมการบริษััทฯ	และคณะกรรมการชุด้ย�อย	โด้ยแสัด้งถื่งบทบาทหน้าท่�อย�างชัด้เจน

	 2.	 ข้อมูลของกลุ�มธุนชาติ	 โด้ยแสัด้งถ่ืงโครงสัร้างการถืือหุ้นและการประกอบธุุรกิจของแติ�ละบริษััท	 ติลอด้จนการควบคุมดู้แล 

บริษััทลูก

	 3.	 การประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ	 โด้ยแสัด้งวาระการประชุมทั�งวาระประจำาและวาระพิเศึษัประจำางวด้	 ติลอด้จนเอกสัารหรือ 

ข้อมูลรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน	พร้อมทั�งกำาหนด้การประชุมคณะกรรมการบริษััทฯ	ประจำาปี

	 4.	 วิธุ่การใช้งานระบบการประชุมของบริษััทฯ	 พร้อมทั�งข้อมูลท่�กรรมการควรทราบและให้ความสัำาคัญท่�อยู�ในระบบการ 

ประชุม	ได้้แก�	คู�มือกรรมการ	ประกอบด้้วยคุณสัมบัติิและลักษัณะติ้องห้ามติามกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง	นโยบายท่�สัำาคัญของกลุ�มธุนชาติ 

เช�น	 นโยบายการกำากับดู้แลกิจการท่�ด้่และคู�มือจรรยาบรรณ	 นโยบายติ�อติ้านการคอร์รัปชั�น	 นโยบายการบริหารความเส่ั�ยงของ 

กลุ�มธุนชาติ	นโยบายการใชบ้รกิารจากผูู้ใ้หบ้รกิารภายนอกของกลุ�มธุนชาติ	เปน็ติน้	รวมทั�งแนบ	พ.ร.บ.	และประกาศึท่�เก่�ยวข้องติลอด้จน 

หน้าท่�และข้อพ่งระวังติามกฎหมาย

 การแติ�งติั�งผูู้้สัอบบัญช่และพิจารณาค�าติอบแทนของผูู้้สัอบบัญช่

	 	 คณะกรรมการติรวจสัอบพิจารณาเสันอแติ�งติั�งผูู้้สัอบบัญช่	 และค�าติอบแทนการสัอบบัญช่ติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ	 เพ่อ 

พจิารณาเสันอผูู้ถื้ือหุน้ในวาระการแติ�งติั�งผูู้ส้ัอบบญัช่และกำาหนด้ค�าสัอบบญัช่	ทั�งน่�	หากมก่รณท่่�เหน็สัมควรใหม้ก่ารเลกิจา้ง	ผูู้ส้ัอบบญัช่	

คณะกรรมการติรวจสัอบก็จะเป็นผูู้้พิจารณาเสันอติ�อคณะกรรมการบริษััทฯ

	 โด้ยในการประชุมสัามญัผูู้ถื้ือหุน้	เมอ่วนัท่�	29	กรกฎาคม	2563	ผูู้ถื้ือหุน้พจิารณาและมม่ติอินุมตัิใิห้แติ�งติั�งผูู้ส้ัอบบญัช่จาก	สัำานกังาน

อ่วาย	เป็นผูู้้สัอบบัญช่ของบริษััทฯ	ด้ังน่�

				1.		นางสัาวสัมใจ						คุณปสัุติ								ผูู้้สัอบบัญช่รับอนุญาติเลขทะเบ่ยน	4499	และ/หรือ

				2.		นางสัาวรัตินา						จาละ											ผูู้้สัอบบัญช่รับอนุญาติเลขทะเบ่ยน	3734	และ/หรือ

				3.		นางสัาวณริศึรา				ไชยสัุวรรณ					ผูู้้สัอบบัญช่รับอนุญาติเลขทะเบ่ยน	4812

	 โด้ยผูู้้สัอบบัญช่ทั�ง	 3	 คน	 ท่�เสันอม่รายช่อปรากฏิเป็นผูู้้สัอบบัญช่ท่�ได้้รับความเห็นชอบจาก	 ก.ล.ติ.	 และม่คุณสัมบัติิติามเกณฑ์์ 

โด้ยม่นางสัาวสัมใจ	คุณปสัุติ	ผูู้้สัอบบัญช่รับอนุญาติเลขทะเบ่ยน	4499	เป็นผูู้้สัอบบัญช่ของบริษััทฯ

	 ในรอบปี	2563	ม่ค�าติอบแทนการสัอบบัญช่ของผูู้้สัอบบัญช่สัำานักงานอ่วาย	ซึ่่�งเป็นสัำานักงานสัอบบัญช่ของบริษััทฯ	และบริษััทย�อย	 

ด้ังน่�

				1.		ค�าติอบแทนการสัอบบัญช่	(Audit	Fee)

								1.1		ค�าติอบแทนการสัอบบัญช่ของบริษััทฯ	จำานวนเงิน	1,500,000	บาท

								1.2		ค�าติอบแทนการสัอบบัญช่ของบริษััทย�อยรวม	16	บริษััท	เป็นจำานวนรวม	8,375,000	บาท

				2.		ค�าบริการอ่น	(Non	-	Audit	Fee)

								ค�าติอบแทนของงานบริการอ่นของบริษััทในกลุ�มธุนชาติ	ในปี	2563	จำานวน	1,700,000	บาท	ประกอบด้้วย



123รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 2.1	 ค�าติรวจสัอบรายการ	 Purchase	 Price	 Allocation	 (PPA)	 สัำาหรับเงินลงทุนในบริษััทร�วมและสัอบทานการด้้อยค�า 

ของค�าความนิยมของเงินลงทุนในธุนาคารทหารไทย	ของบริษััทฯ	จำานวน	500,000	บาท

 2.2 การสัอบทานและติรวจสัอบรายงานการด้ำารงเงินกองทุนติามระด้ับความเสั่�ยงติามท่�	 คปภ.	 กำาหนด้	 ของธุนชาติ 

ประกันภัย	จำานวน	550,000	บาท

	 2.3	 การสัอบทานและติรวจสัอบรายงานการด้ำารงเงินกองทุนติามระด้ับความเสั่�ยงติามท่�	 คปภ.	 กำาหนด้	 ของเอ็มบ่เค	 ไลฟ์ 

จำานวน	650,000	บาท
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การบริหารความเส่ี่�ยงและปััจจัยความเส่ี่�ยง

ภาพรวมการบริหารความเส่ี่�ยง

	 ในปีี 2563 เศรษฐกิิจไทยหดตััวอย่างรุนแรงร้อยละ 6.1 โดยมีีสาเหตุัหลักิมีาจากิกิารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่่�ง

แพร่ระบาดอย่างรุนแรงทั�วโลกิ ภาครัฐได้ออกิมีาตัรกิารควบคุมีกิารแพร่ระบาดในช่่วงคร่�งปีีแรกิ ทำาให้กิิจกิรรมีทางเศรษฐกิิจเกิือบ

ทุกิภาคส่วนตั้องหยุดช่ะงักิลงชั่�วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ�งภาคกิารท่องเที�ยวที�ห้ามีเดินทางเข้าปีระเทศและจำากิัดกิารเดินทางระหว่าง

ปีระเทศ ภาคกิารสง่ออกิไดร้บัผลกิระทบจากิอุปีสงคท์ี�ลดลงอย่างมีากิของปีระเทศค่ค่า้ ตัามีมีาตัรกิารปีดิเมีอืงและภาวะเศรษฐกิิจที�ช่ะลอ

ตััวลงของปีระเทศค่่ค้า กิารบริโภคภาคเอกิช่นที�อ่อนแอลงตัามีมีาตัรกิารควบคุมีโรคระบาดและกิารลดกิารจ้างงาน ถึ่งแมี้ว่าจะมีีกิาร 

ผอ่นคลายมีาตัรกิารควบคมุีโรคระบาดและไดร้บักิารเยยีวยาจากิภาครัฐ กิารลงทนุภาคเอกิช่นที�ปีรับลดลงจากิกิารช่ะลอกิารลงทนุ ตัามี

ความีตั้องกิารสินค้าและบรกิิารที�หดตััวลง ในขณะที�กิารใช่จ้่ายภาครัฐขยายตััวดีข่�นจากิกิารใช่จ้่ายที�เกิี�ยวข้องกิับกิารควบคุมีกิารระบาด

ของโรคโควดิ 19 และมีาตัรกิารกิระตุ้ันเศรษฐกิจิ ทั�งนี� ในปีี 2563 ธปีท. และสถึาบนักิารเงนิได้ร่วมีกิันออกิมีาตัรกิารบรรเทาผลกิระทบ 

จากิกิารแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะที�คณะกิรรมีกิารนโยบายกิารเงิน ธปีท. ได้มีีมีตัิให้ปีรับลดอัตัราดอกิเบี�ยนโยบายลง 3 ครั�ง 

ส่งผลให้อัตัราดอกิเบี�ยนโยบายปีรับลดลงมีาอย่่ที�ร้อยละ 0.50 ตั่อปีี เพ่อให้สอดคล้องกิับภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมี สำาหรับสินเช่่อของ

ธนาคารพาณิช่ย์ในปีี 2563 ขยายตััวในอัตัราเพิ�มีข่�นจากิปีีกิ่อน โดยเปี็นกิารขยายตััวทั�งสินเช่่อธุรกิิจและสินเช่่อรายย่อย ด้านเงินฝากิ

ปีรับตััวเพิ�มีข่�นสอดคล้องกิับสินเช่่อที�ขยายตััว สินเช่่อด้อยคุณภาพปีรับตััวเพิ�มีข่�นตัามีภาวะเศรษฐกิิจที�อ่อนแอ

	 สำาหรับปีี 2564 เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้มีที�จะฟื้้�นตััว โดยคาดว่าจะขยายตััวได้ร้อยละ 2.5 - 3.5 ตัามีกิารคาดกิารณ์ของ

สำานักิงานสภาพัฒนากิารเศรษฐกิิจและสังคมีแห่งช่าติั โดยมีีปีัจจัยสนับสนุนที�สำาคัญมีาจากิปีริมีาณกิารค้าและเศรษฐกิิจโลกิที�มีี

ทิศทางกิารปีรับตััวดีข่�น จากิความีคืบหน้าของกิารกิระจายวัคซึ่ีนปี้องกัินโรคโควิด 19 และมีาตัรกิารผ่อนคลายทางเศรษฐกิิจเพิ�มีเตัิมี 

ในขณะที�กิารเบกิิจ่ายของภาครัฐ และกิารขยายตััวอย่างช่้า ๆ  ของอุปีสงค์ภายในปีระเทศ เปี็นอีกิปีัจจัยสนับสนุนหลักิสำาหรับกิารเตัิบโตั

ทางเศรษฐกิจิของปีีนี�  

	 คณะกิรรมีกิารและผ่้บริหารระดับส่งของบริษัทฯ ยังให้ความีสำาคัญตั่อกิารบริหารความีเสี�ยงให้ทันตั่อกิารเปีลี�ยนแปีลง โดย

มีีกิารกิำากิับด่แล ตัิดตัามี และพัฒนาระบบบริหารความีเสี�ยงอย่างตั่อเน่อง เพ่อให้มีั�นใจว่ามีาตัรกิารต่ัาง ๆ ยังคงมีีความีสอดคล้อง

และทันตั่อปีัจจัยเสี�ยงทั�งภายในและภายนอกิที�เปีลี�ยนแปีลงไปี บริษัทฯ ได้กิำาหนดโครงสร้างองค์กิรเพ่อสนับสนุนกิารบริหารจัดกิาร 

ความีเสี�ยงให้เปี็นไปีตัามีกิรอบนโยบายผ่านกิารกิำากิบัด่แลของคณะกิรรมีกิารตัา่ง ๆ ดังนี�

โครงสรา้งในกิารบรหิารจัดกิารความีเสี�ยงของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษััทฯ มีีบทบาทในกิารกิำาหนดนโยบาย และแนวทางด่แลกิารบริหารความีเสี�ยงในลักิษณะภาพรวมี 

(Enterprise-wide Risk) ซึ่่�งครอบคลุมีกิารบริหารความีเสี�ยงของกิลุ่มีธนช่าตั และกิารบริหารความีต่ัอเน่องทางธุรกิิจ (Business 

Continuity Management) ของกิลุ่มีธนช่าตัให้มีีปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกิับกิารดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา

ถึ่งผลกิระทบตั่อเปี้าหมีายกิารดำาเนินงานและฐานะกิารเงนิของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบรหิาร มีีบทบาทในกิารบริหารจัดกิารความีเสี�ยง พิจารณาอนุมีัตัิและกิำากิับด่แลกิารทำาธุรกิรรมีใหส้อดคล้อง

กิับนโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงของบริษัทฯ รวมีทั�ง พิจารณากิลั�นกิรองนโยบายกิารบริหารความีตั่อเน่องทางธุรกิิจ (Business 

Continuity Management) ของกิลุ่มีธนช่าตัเพ่อเสนอตั่อคณะกิรรมีกิารของบรษิัทฯ พิจารณาอนุมีัตัิ

 คณะกรรมการกำากับความเส่ี่�ยง มีีบทบาทในกิารเสนอนโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงของบริษัทฯ และนโยบายกิารบริหาร

ความีเสี�ยงของกิลุ่มีธนช่าตัต่ัอคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ เพ่อพิจารณาอนุมีัตัิ รวมีทั�งวางกิลยุทธ์ในกิารบริหารความีเสี�ยงให้สอดคล้องกัิบ

นโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงและทบทวนความีเพียงพอของนโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงของบริษัทฯ โดยรวมีถึ่งความีมีีปีระสิทธิผล

ของระบบและกิารปีฏิิบัตัิตัามีนโยบายที�กิำาหนด นอกิจากินี� ยังมีีบทบาทในกิารควบคุมี ตัิดตัามี และด่แลให้บริษัทฯ และบริษัทใน 

กิลุ่มีธนช่าตัดำาเนินกิารตัามีนโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงที�กิำาหนดไว้ รวมีถึ่งกิารรายงานผลกิารปีฏิิบัตัิกิารตั่อคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ 

อย่างสมีำ�าเสมีอ ในสิ�งที�ตั้องดำาเนินกิารปีรบัปีรุง เพ่อให้สอดคล้องกิับนโยบายและกิลยุทธ์ที�กิำาหนด

 คณะกรรมการตรวจสี่อบ มีีบทบาทในกิารกิำากิับด่แลและตัิดตัามีกิารปีฏิิบัตัิงานให้ถึ่กิตั้องตัามีแนวนโยบายและข้อบังคับ

ของทางกิารที�เกิี�ยวข้องของบริษัทฯ และกิลุ่มีธนช่าตั รวมีทั�งปีระเมีินปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผลของระบบบริหารความีเสี�ยงของ 

กิลุ่มีธนช่าตัและปีระเมีินความีเพียงพอของระบบควบคุมีภายในโดยภาพรวมีของกิลุ่มีธนช่าตั
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กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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เพื�อการจัดการ ฝายบัญชี

สวนบริหารเงิน
และการลงทุน

Risk Management Special Project

สายการเงินสายงานธุรกิจ

 •	 กิารดำาเนินงานตั่าง ๆ อย่่ภายใตั้โครงสร้างองค์กิรที�มีีกิารสอบทานและถึ่วงดุลอำานาจ (Check and Balance)  

มีีหน่วยงานที�ทำาหน้าที�ควบคุมีตัิดตัามีความีเสี�ยง (Middle Office) ได้แกิ่ หน่วยงานควบคุมีความีเสี�ยง (Risk Control Unit) และ 

หน่วยงานที�บันท่กิรายกิาร (Back Office) แยกิออกิจากิหน่วยงานที�ทำาธุรกิรรมี (Front Office)

	 •	 บริษัทฯ กิำาหนดนโยบายและแนวทางกิารบริหารความีเสี�ยงอย่างชั่ดเจนเป็ีนลายลักิษณ์อักิษร ซึ่่�งได้กิำาหนดหน้าที�

ความีรับผิดช่อบของหน่วยงานต่ัาง ๆ ที�เกิี�ยวข้อง เพ่อให้พนักิงานได้ถึือปีฏิิบัตัิตัามี และยังได้กิำาหนดกิระบวนกิารบริหาร

ความีเสี�ยงที�ถึือเปี็นแนวทางปีฏิิบัตัิ 4 ขั�นตัอน ได้แกิ่ 1) กิารระบุถึ่งลักิษณะของความีเสี�ยงและปัีจจัยความีเสี�ยง 2) กิารพัฒนา

เคร่องมีือและแบบจำาลอง (Model) ที�เหมีาะสมีสำาหรับวัดค่าความีเสี�ยง และกิารปีระเมีินความีเสี�ยง 3) กิารควบคุมีความีเสี�ยง

ให้อย่่ในระดับที�ยอมีรับได้ และ 4) กิารตัิดตัามีสถึานะความีเสี�ยงเพ่อจัดกิารความีเสี�ยงให้ทันตั่อสถึานกิารณ์ที�อาจเกิิดข่�น

	 •	 กิารกิำาหนดขนาดและสัดส่วนตัามีค่าความีเสี�ยงที�แตักิตั่างกัิน โดยเคร่องมีือที�ใช่้วัดความีเสี�ยงหรือแบบจำาลอง ทำาให้

บริษัทฯ สามีารถึรับร่้ถึ่งระดับความีรุนแรงของความีเสี�ยงที�อาจเกิิดข่�น และเพ่อใช้่เปี็นเพดานในกิารควบคุมีค่าความีเสี�ยงที�สามีารถึ

ยอมีรับได้ และใช่เ้ปี็นระดับสัญญาณเตัือนภัยกิ่อนที�จะเกิิดความีเสียหายรุนแรง

	 •	 มีีกิารรายงานกิารบริหารความีเสี�ยงตั่อคณะกิรรมีกิารบริษัทของแตั่ละบริษัทย่อยที�สำาคัญ และสรุปีภาพรวมีความีเสี�ยง

รายงานตั่อคณะกิรรมีกิารบรษิัทฯ เปี็นปีระจำาตัามีงวดเวลาที�กิำาหนด

	 ระบบกิารบริหารความีเสี�ยงข้างต้ันมีีกิารพัฒนาข่�นบนพื�นฐานของหลักิความีระมีัดระวัง มีีกิารปีรับปีรุงให้เหมีาะสมีทันตั่อ

เหตัุกิารณ์ มีีความีโปีร่งใส ช่ัดเจน สามีารถึตัรวจสอบได้ และมีีกิารคำาน่งถึ่งผลปีระโยช่น์ของผ่้ถึือหุ้น ล่กิค้า และพนักิงานเปี็นสำาคัญ
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ปัระเภทความเส่ี่�ยงท่�สี่ำาคัญของบริษััทฯและบริษััทย่อย ม่ดัังน่ี้�

	 1.	 ความีเสี�ยงด้านเครดิตั	(Credit	Risk)

	 	 ความีเสี�ยงด้านเครดิตั	 คือ	 ความีเสี�ยงที�เกิิดจากิกิารที�ล่กิหนี�หรือค่่สัญญาไม่ีสามีารถึช่ำาระหนี�	 หรือปีฏิิบัตัิตัามีเง่อนไข

ที�ได้ตักิลงไว้	 โดยอาจเกิิดจากิกิารปีระสบปัีญหาทางกิารเงินของล่กิหนี�	 จากิความีผันผวนทางเศรษฐกิิจ	 ซ่ึ่�งส่งผลกิระทบต่ัอธุรกิิจ	 

ความีผิดพลาดในกิารบริหารจัดกิารของล่กิหนี�	 ที�อาจส่งผลกิระทบตั่อรายได้และเงินกิองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 ความีเสี�ยง 

ดังกิล่าวอาจเกิิดข่�นได้ทั�งจากิกิารทำาธุรกิรรมีทางกิารเงินโดยปีกิตัิ	 เช่่น	 กิารให้ก้่ิยืมีหรือให้สินเช่่อ	 กิารกิ่อภาระผ่กิพันหรือ 

กิารคำ�าปีระกิัน	ธุรกิรรมีอ่นที�เกิี�ยวข้องกิับกิารให้เครดิตั	และกิารลงทุนในหลักิทรพัย์ปีระเภทตัราสารหนี�	 (Market	 Instrument)	ที�ออกิ

โดยองค์กิรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิิจที�รัฐบาลหรือ	ธปีท.	ไมี่คำ�าปีระกิัน	และตัราสารหนี�ที�ออกิโดยองค์กิรเอกิช่น	เช่่น	หุ้นกิ่้	เปี็นตัน้

  ภายใตั้นโยบายและแนวทางกิารบริหารความีเสี�ยงด้านเครดิตั บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สร้างวัฒนธรรมีทางด้านเครดิตั  

เริ�มีจากิกิารจัดให้มีีกิารปีระเมิีนความีเสี�ยงด้านเครดิตัของผ่้กิ่้หรือค่่สัญญา หรือผ่้ออกิตัราสารหนี� โดยใช้่แบบวิเคราะห์ความีเสี�ยงที�

พัฒนาข่�นตัามีความีเหมีาะสมีของปีระเภทค่่สัญญา และมีอบหมีายให้หน่วยงานวิเคราะหค์วามีเสี�ยงเครดิตัซึ่่�งเปี็นหน่วยงานอิสระเปีน็

ผ่้ปีระเมีินความีเสี�ยงด้วยแบบวเิคราะห์ดังกิล่าว ทั�งนี� คณะกิรรมีกิารที�มีีอำานาจในกิารพิจารณาอนุมีัตัิสินเช่่อจะเปี็นผ่้พิจารณาตััดสินใจ

เกิี�ยวกิบัระดับความีเสี�ยงดา้นเครดติัของผ่ก้ิ่ห้รอืค่ส่ญัญา วงเงินสนิเช่อ่หรอืลงทนุที�เหมีาะสมี และเงอ่นไขตัา่ง ๆ  ในกิารใหส้นิเช่อ่หรอืกิอ่

ภาระผก่ิพัน รวมีทั�งควบคมุีสถึานะความีเสี�ยงทั�งในระดบัภาพรวมี ดว้ยกิารกิระจายความีเสี�ยงทางดา้นสนิเช่อ่ไปียงัแตัล่ะส่วนธรุกิิจและ

กิลุ่มีล่กิค้าตั่าง ๆ อย่างเหมีาะสมี ตัลอดจนตัิดตัามีด่แลคุณภาพสินเช่่อให้มีีกิารจัดกิารอย่างเหมีาะสมี ดำาเนินกิารด้วยความีระมีัดระวงั 

รอบคอบ เน้นกิารพิจารณาศักิยภาพของธุรกิจิและความีสามีารถึในกิารช่ำาระหนี�คืนเปี็นปีัจจัยสำาคัญ โดยมีีหน่วยงานควบคุมีความีเสี�ยง

เปี็นหน่วยงานอิสระทำาหน้าที�ตัรวจสอบกิารทำาธุรกิรรมีด้านเครดิตัให้เปี็นไปีตัามีนโยบายและแนวทางบรหิารความีเสี�ยงด้านเครดิตั 

	 	 ปีัจจัยความีเสี�ยงด้านเครดิตัที�สำาคัญ	มีีดังนี�

 1.1 ความเสี่่�ยงจากการกระจุกตัวของสี่ินเชื่่อ

  บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมีเีปีา้หมีายในกิารกิระจายกิารปีลอ่ยสนิเช่อ่ใหแ้กิก่ิลุม่ีลก่ิคา้ตัา่ง ๆ  โดยเนน้ในกิลุม่ีลก่ิคา้ที�มีศีกัิยภาพ

ดี และพยายามีควบคุมีไมี่ให้เกิิดกิารกิระจุกิตััวในกิลุ่มีใดกิลุม่ีหน่�งมีากิจนเกิินไปี นอกิจากินี� บริษัทฯและบริษัทย่อยมีีกิารบริหารพอร์ตั

สินเช่่อโดยกิารวิเคราะห์สถึานะพอร์ตัสินเช่่อโดยรวมี และบริหารสัดส่วนของพอร์ตัสินเช่่อให้เหมีาะสมีกิับสถึานกิารณ์ที�เปีลี�ยนแปีลง

ไปี เพ่อให้ได้รับผลตัอบแทนที�ส่งสุดภายใตั้ระดับความีเสี�ยงที�ยอมีรับได้

 1.2 ความเสี่่�ยงจากการด้้อยคณุภาพของสี่นิเชื่่อ

  สนิเช่่อดอ้ยคณุภาพ ไดแ้กิ ่สนิเช่อ่จดัช่ั�นตัำ�ากิว่ามีาตัรฐาน สงสัย และสงสยัจะส่ญ ซึ่่�งเปีน็ปีญัหาหลกัิของแตัล่ะกิลุม่ีธรุกิิจ

กิารเงินเพราะส่งผลกิระทบตั่อรายได้และเงินกิองทุน ซึ่่�งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความีสำาคัญ และพยายามีควบคุมีคุณภาพของ 

สินเช่่อด้วยกิารกิำาหนดนโยบายและขั�นตัอนในกิารตัิดตัามีคุณภาพของสินเช่่ออย่างสมีำ�าเสมีอ

 1.3 ความเสี่่�ยงจากหลัักประกัน

  สำาหรับกิารให้สินเช่่อที�มีีหลักิปีระกัิน บริษัทฯและบริษัทย่อยกิำาหนดให้มีีกิารวิเคราะห์หลักิปีระกัินแตั่ละปีระเภท 

โดยพิจารณาถึ่งสภาพคล่องและความีเสี�ยงของหลักิปีระกิันนั�น ทั�งนี� หลักิปีระกิันดังกิล่าวไมี่ว่าจะเปี็นอสังหาริมีทรัพย์หรือ

สังหาริมีทรัพย์จะมีีกิารปีระเมีินมี่ลค่าโดยกิารปีระเมีินราคาหรือตัีราคาหลักิปีระกิันตัามีหลักิเกิณฑ์์ที�กิำาหนดไว้ โดยปีระเภทของ

หลักิปีระกิันที�สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้แกิ่ หลักิทรัพย์ในความีตั้องกิารของตัลาด อสังหาริมีทรัพย์เพ่อกิารพาณิช่ย์ 

อสังหาริมีทรัพย์ปีระเภทที�อย่่อาศัย ยานพาหนะ เคร่องจักิร เปี็นตั้น ทั�งนี� บริษัทฯและบริษัทย่อยกิำาหนดแนวทาง มีาตัรฐานและ

ความีถีึ�ในกิารปีระเมีินราคาและตัีราคาหลักิปีระกิันแตั่ละปีระเภท รวมีทั�งกิำาหนดให้มีีกิารจัดทำารายงานกิารปีระเมีินราคาและ

ตัีราคาที�มีีข้อมี่ลและกิารวิเคราะห์ที�ช่ัดเจนและเพียงพอตั่อกิารตััดสินใจกิำาหนดราคา ในกิรณีที�มีีข้อบ่งช่ี�ว่ามี่ลค่าของหลักิปีระกิัน

นั�นลดลง หรือมีีกิารเส่อมีราคาตัามีอายุกิารใช้่งาน จะตั้องมีีกิารพิจารณากิารด้อยค่าของสินทรัพย์ที�เปี็นหลักิปีระกิันโดยเจ้าหน้าที�

ที�เกิี�ยวข้อง

 1.4 ความเสี่่�ยงจากการด้้อยคา่ของทรัพย์สี่ินรอการขาย

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีีกิารพิจารณาตัั�งค่าเผ่อกิารด้อยค่าของทรัพย์สินรอกิารขายโดยใช่้หลักิเกิณฑ์์กิารตัั�งค่าเผ่อ 

กิารดอ้ยคา่ ปีระกิอบกิบักิารใช่ด้ลุยพนิจิในกิารปีระมีาณกิารผลขาดทนุจากิกิารดอ้ยคา่ เมีอ่พบวา่มีล่คา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนืของทรพัยส์นิ

มีีมี่ลค่าลดลงกิว่ามี่ลค่าตัามีบัญช่ี ซึ่่�งพิจารณาจากิราคาปีระเมีินล่าสุดของทรัพย์สิน ปีระเภท และคุณลักิษณะของทรพัย์สิน
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	 2.	 ความีเสี�ยงด้านตัลาด	(Market Risk)

	 	 ความีเสี�ยงด้านตัลาด	 คือ	 ความีเสี�ยงที�เกิิดจากิกิารเคล่อนไหวของอัตัราดอกิเบี�ย	 อัตัราแลกิเปีลี�ยนเงินตัราตั่างปีระเทศ	 

และราคาตัราสารในตัลาดเงินตัลาดทุนที�มีีผลกิระทบในทางลบต่ัอรายได้	 และเงินกิองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 โดย 

แบ่งออกิเปี็นความีเสี�ยงหลักิ	 ๆ	 ได้แกิ่	 ความีเสี�ยงด้านราคาและความีเสี�ยงด้านอัตัราดอกิเบี�ย	 ทั�งนี�	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีี 

นโยบายในกิารควบคุมีและจัดกิารความีเสี�ยงให้อย่่ในระดับที�เหมีาะสมีและเป็ีนไปีตัามีนโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

  2.1 ความเสี่่�ยงด้้านราคา (Price Risk)

	 	 เปี็นความีเสี�ยงที�รายได้หรือมี่ลค่าของสินทรัพย์หรือหนี�สินทางกิารเงินได้รับผลกิระทบในทางลบ	 เน่องจากิกิาร

เปีลี�ยนแปีลงของราคาตัราสารหนี�และตัราสารทุน	ทำาให้มี่ลค่าของเงินลงทุนของบรษิัทฯและบริษัทย่อยปีรับลดลง

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พัฒนาเคร่องมีือในกิารวัดความีเสี�ยงโดยใช้่แบบจำาลองของ	 Value-at-Risk	 (VaR	

Model)	เพ่อวัดผลขาดทุนส่งสุด	ณ	ระดับความีเช่่อมีั�นหน่�ง	ๆ	หากิถึือครองหลักิทรัพย์ในช่่วงระยะเวลาที�กิำาหนด	นอกิจากินี�	บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยมีีกิารกิำาหนดเพดานตั่าง	 ๆ	 ในกิารทำาธุรกิรรมีเพ่อควบคุมีความีเสี�ยงให้อย่่ในระดับที�รับได้	 เช่่น	 Position	 Limit	

และ	Loss	Limit	 เปี็นตั้น	 โดยมีีหน่วยงานควบคุมีความีเสี�ยง	 (Risk	Control	Unit)	ซึ่่�งแยกิออกิจากิหน่วยงานที�ทำาธุรกิรรมี	 (Front	

Office)	 และหน่วยงานที�บันท่กิรายกิาร	 (Back	 Office)	 ทำาหน้าที�ควบคุมีความีเสี�ยงและรายงานสถึานะเพดานความีเสี�ยงตั่าง	 ๆ	 

ตั่อคณะกิรรมีกิาร	หน่วยงานหรือผ่้บริหารที�เกิี�ยวข้อง	เพ่อที�จะสามีารถึบริหารความีเสี�ยงได้ทันท่วงที	บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีอบหมีาย

ให้คณะกิรรมีกิารบริหารเปี็นผ่้ควบคุมีและตัิดตัามีความีเสี�ยงด้านนี�	

  2.2 ความเสี่่�ยงด้้านอัตราด้อกเบ่�ย (Interest Rate Risk)

  เปี็นความีเสี�ยงที�รายได้หรือเงินกิองทุนได้รับผลกิระทบในทางลบจากิกิารเปีลี�ยนแปีลงอัตัราดอกิเบี�ยของรายกิาร

สินทรัพย์ หนี�สิน และรายกิารนอกิงบดุลทั�งหมีดที�มีีความีอ่อนไหวตั่ออัตัราดอกิเบี�ย (Rate Sensitive Items) ซึ่่�งอาจส่งผลกิระทบตั่อ

รายได้ดอกิเบี�ยสุทธิ (Net Interest Income) และเงนิกิองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีีเปี้าหมีายที�จะดำาเนินงานภายใต้ัระบบบริหารความีเสี�ยงด้านอัตัราดอกิเบี�ยที�มีีปีระสิทธิภาพ

ระยะยาว คือ สามีารถึรักิษาระดับความีสัมีพันธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี�สินที�อ่อนไหวตั่ออัตัราดอกิเบี�ย 

ในช่่วงระยะเวลาต่ัาง ๆ ให้อย่่ในระดับที�เหมีาะสำาหรับกิารดำาเนินงาน และให้เกิิดปีระโยช่น์ส่งสุดตั่อบริษัทฯ และผ่้ถึือหุ้น บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่งพัฒนาเคร่องมีือที�ใช่้วัดความีเสี�ยงด้านอัตัราดอกิเบี�ยเพ่อให้สามีารถึวิเคราะห์ผลกิระทบที�อาจเกิิดข่�นจากิ

ความีเหล่อมีลำ�าระหว่างระยะเวลาของกิารเปีลี�ยนแปีลงอัตัราดอกิเบี�ย (Reprice) ในสินทรัพย์ หนี�สิน และภาระผ่กิพันในแตั่ละ

ช่่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่่�งจะมีีกิารวัดความีเสี�ยงเปี็นปีระจำาทุกิเดือน เพ่อให้กิารดำาเนินงานของบริษัทฯและ

บริษัทย่อยมีีความีเสี�ยงอย่่ในขอบเขตัที�สามีารถึยอมีรับได้ จ่งได้จัดให้มีีกิารกิำาหนดระดับเพดานความีเสี�ยงและระดับสัญญาณ 

เตัอืนภยัที�ยอมีรับได ้โดยพจิารณาจากิโครงสรา้งของสนิทรพัย ์หนี�สนิและภาระผก่ิพนั รวมีทั�งกิารเปีลี�ยนแปีลงอตััราดอกิเบี�ย (Reprice) 

ที�คาดว่าจะเกิิดข่�นในแตั่ละช่่วงเวลาตัามีแผนธุรกิิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และมีอบหมีายให้คณะกิรรมีกิารบริหาร ควบคุมีและ

ตัิดตัามีความีเสี�ยงอย่างใกิล้ช่ิด โดยมีีกิารตัิดตัามีสถึานกิารณ์เศรษฐกิิจ ภาวะตัลาดเงินและตัลาดทุน และทิศทางอัตัราดอกิเบี�ย

ที�อาจเปี็นสาเหตัุของปีัจจัยความีเสี�ยงด้านอัตัราดอกิเบี�ยเพ่อกิำาหนดมีาตัรกิารตั่าง ๆ ในกิารรองรบัความีเสี�ยง
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ตามสี่ัญญาของสี่นิทรัพย์แลัะหน่�สี่ินทางการเงินของบริษััทฯแลัะบริษััทย่อย ด้ังน่�

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ

ระยะเวลาการกำาหนี้ดัอัตราดัอกเบ่�ยใหม่หรือวันี้ครบกำาหนี้ดั

อัตรา
ดัอกเบ่�ยปัรับ
ข้�นี้ลงตาม
อัตราตลาดั

เมื่อ
ทวงถาม

0 - 3 
เดัือนี้

3 - 12 
เดัือนี้

1 - 5 ปัี เกินี้ 5 ปัี
ไม่ม่

ดัอกเบ่�ย
รวม

สี่ินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด  -    -    -    -    -    -    2 2 

รายกิารระหว่างธนาคารและตัลาดเงิน 2,334 -    452 4,963  -  -   49 7,798 

สินทรัพย์ทางกิารเงินที�วัดมี่ลค่าด้วยมี่ลค่า

ยุตัิธรรมีผ่านกิำาไรหรือขาดทุน - - 46 155 444 735 1,977 3,357

สินทรัพย์อนุพันธ์  -    -    -    -    -    -   145 145 

เงินลงทุน -  -   8,461 8,613  1,949 270  2,357  21,650 

เงินให้สินเช่ื�อแกิ่ล่กิหนี� 3,174 2,026 226 17,104 29,330  19  630  52,509 

ล่กิหนี�จากิกิารซืึ่�อขายหลักิทรัพย์ - - - - - - 1,247 1,247

สินทรัพย์อื�น  -    -    -    -    -    -    2,223  2,223 

รวมสี่ินทรัพย์ทางการเงิน  5,508 2,026  9,185 30,835  31,723  1,024  8,630  88,931 

หน่�สี่ินทางการเงิน

รายกิารระหว่างธนาคารและตัลาดเงิน -  990  3,977 955 7,390  -    -    13,312 

หนี�สินอนุพันธ์  -    -    -    -    -    -    14 14 

ตัราสารหนี�ที�ออกิและเงินกิ่้ยืมี  52  - 4,105  1,525  21,248 6,957  -   33,887 

หนี�สินอื�น  -    -    2    11    201    221    2,326  2,761

รวมหน่�สี่ินทางการเงิน  52  990  8,084  2,491  28,839  7,178 2,340 49,974 

	 3.	 ความีเสี�ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	Risk)

  ความีเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความีเสี�ยงที�เกิิดจากิกิารที�บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ีสามีารถึช่ำาระหนี�สินและภาระผ่กิพัน

เม่ีอถ่ึงกิำาหนด เน่องจากิไม่ีสามีารถึเปีลี�ยนทรัพย์สนิเป็ีนเงนิสดได้ หรอืไม่ีสามีารถึจัดหาเงนิทนุได้เพยีงพอ หรอืสามีารถึจัดหาเงนิทนุได้

แต่ัด้วยต้ันทุนที�ส่งเกิินกิว่าระดับที�ยอมีรับได้ ซ่ึ่�งอาจส่งผลกิระทบต่ัอรายได้และเงินกิองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปัีจจุบันและ

ในอนาคตั โดยกิลไกิกิารบริหารความีเสี�ยงจะเริ�มีจากิกิารปีระเมีินกิระแสเงินสดและฐานะสภาพคล่องในแต่ัละช่่วงเวลาที�บริษัทฯ

และบริษัทย่อยอาจมีีความีต้ัองกิารเงนิทุนแตักิต่ัางกัินเพ่อรองรับกิารครบกิำาหนดของเงินก้่ิยืมี กิารลดหนี�สินปีระเภทอ่นลง หรือ

กิารเพิ�มีข่�นของสนิทรพัย์ โดยใช่้เคร่องมีือทั�งที�เปี็นแบบจำาลองวิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) อัตัราส่วน

ด้านสภาพคล่องตั่าง ๆ ตัลอดจนกิารใช่้สถึานกิารณ์จำาลองโดยกิารตัั�งสมีมีตัิฐาน (“What if” Scenarios) เพ่อวิเคราะห์ถึ่งผลกิระทบ

ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะยังคงมีีสภาพคล่องที�เพียงพอหรือไมี่ ภายใตั้กิระแสเงินสดที�ข่�นอย่่กิับพฤตัิกิรรมีของล่กิค้าในกิารตั่ออายุ

สัญญาเมี่อครบกิำาหนด 
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  ขณะเดียวกิันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีีกิารจัดทำาแผนรองรับเหตัุฉุกิเฉินไว้รองรับกิรณีเกิิดปีัญหาสภาพคล่องและจะมีี

กิารทบทวนเม่ีอมีเีหตักุิารณ์สำาคญัที�จะมีผีลตัอ่กิารดำาเนนิงานตัามีแผน ทั�งนี� กิารควบคมุีและตัดิตัามีความีเสี�ยงดา้นสภาพคลอ่ง บรษิทัฯ

และบริษัทย่อยได้มีอบหมีายให้คณะกิรรมีกิารบริหารเป็ีนผ่้รับผิดช่อบ ซึ่่�งจะจัดให้มีีกิารปีระชุ่มีเพ่อตัิดตัามีสถึานะและบริหารจัดกิาร

ความีเสี�ยงเปี็นปีระจำา

โครงสี่ร้างแหลั่งเงินทุนของบริษััทฯแลัะบริษััทย่อยซึ่่�งจำาแนกตามประเภทของแหลั่งท่�มาของเงินทุนแลัะระยะเวลัาของ 

แหลั่งเงินทุน เป็นด้ังน่�

เงินี้ทุนี้จำาแนี้กตามแหล่งท่�มาของเงินี้ทุนี้
2563 2562

ล้านี้บาท ร้อยละ ล้านี้บาท ร้อยละ

รายกิารระหว่างธนาคารและตัลาดเงิน 13,312 28.20 15,660 25.91

ตัราสารหนี�ที�ออกิและเงินกิ่ย้ืมี  33,887 71.80  44,780 74.09

รวม  47,199  100.00 60,440 100.00 

เงินี้ทุนี้จำาแนี้กตามระยะเวลาของแหล่งเงินี้ทุนี้
2563 2562

ล้านี้บาท ร้อยละ ล้านี้บาท ร้อยละ

ไมี่เกิิน	1	ปีี 11,604 24.59 36,669 60.67

เกิิน	1	ปีี 35,595 75.41 23,771 39.33

รวม 47,199 100.00 60,440 100.00
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รายการ

วันี้ท่�ครบกำาหนี้ดัของเครื่องมือทางการเงินี้

เมื่อทวงถาม
นี้้อยกว่า 

1 ปัี
มากกว่า 1 ปัี ไม่ม่กำาหนี้ดั รวม

สี่ินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสด 2 - - - 2

รายกิารระหว่างธนาคารและตัลาดเงิน 2,375 5,423  - - 7,798

สินทรัพย์ทางกิารเงินที�วัดมี่ลค่าด้วยมี่ลค่ายุตัิธรรมี

ผ่านกิำาไรหรือขาดทุน - 920 460 1,977  3,357 

สินทรัพย์อนุพันธ์  142    3  -    -   145 

เงินลงทุน  - 17,074  2,219  2,357 21,650 

เงินให้สินเช่่อแกิ่ล่กิหนี� 5,703 17,348  29,458 -  52,509 

ล่กิหนี�จากิกิารซึ่ื�อขายหลักิทรัพย์ - 1,247 - - 1,247

สินทรัพย์อ่น  1,141   1,064  18    -   2,223

สี่ินทรัพย์จากสี่ัญญาประกันภัย

เบี�ยปีระกิันภัยค้างรับ - 670 - - 670

สินทรัพย์จากิกิารปีระกิันภัยตั่อ

-	 สำารองสินไหมีทดแทน - 156 54 - 210

ล่กิหนี�จากิสัญญาปีระกิันภัยตั่อ  -   99  -    -   99

รวมสี่นิทรพัยท์างการเงินแลัะสี่ินทรพัยจ์ากสี่ญัญาประกันภัย 9,363  44,004 32,209 4,334  89,910

หน่�สี่ินทางการเงิน

รายกิารระหว่างธนาคารและตัลาดเงิน  990  4,932  7,390  -    13,312

หนี�สินอนุพันธ์  -    14  -    -    14

ตัราสารหนี�ที�ออกิและเงินกิ่้ยืมี 52  5,630  28,205  -    33,887 

เจ้าหนี�อ่น  -   2,428  333    -   2,761 

หน่�สี่ินจากสี่ัญญาประกันภัย

หนี�สินจากิสัญญาปีระกิันภัย

-	สำารองค่าสินไหมีทดแทนและ

ค่าสินไหมีทดแทนค้างจ่าย  -   1,358  481    -   1,839 

เจ้าหนี�บริษัทปีระกิันภัย - 719 - - 719

รวมหน่�สี่ินทางการเงิน 1,042 15,081  36,409  -    52,532

ภาระผูกพัน

ภาระผ่กิพันอ่น  1  -    63  -    64
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	 4.	 ความีเสี�ยงด้านปีฏิิบัตัิกิาร	(Operational	Risk)	

	 	 เป็ีนความีเสี�ยงที�จะเกิิดความีเสียหายอันเน่องมีาจากิกิารขาดกิารกิำากัิบด่แลกิิจกิารที�ดี	 ขาดธรรมีาภิบาลในองค์กิรหรือ 

ขาดกิารควบคุมีที�ดีที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิระบวนกิารปีฏิิบัตัิงานภายใน	 คน	 ระบบงาน	 หรือเหตัุกิารณ์ภายนอกิ	 และส่งผลกิระทบต่ัอรายได้ 

จากิกิารดำาเนินงานและเงินกิองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รวมีถ่ึงความีเสี�ยงด้านกิฎหมีาย	 เช่่น	 ความีเสี�ยงต่ัอกิารถ่ึกิฟ้ื้องร้อง 

หรือดำาเนินคดีตัามีกิฎหมีาย	 ถ่ึกิทางกิารเปีรียบเทียบปีรับ	 รวมีทั�งความีเสียหายที�ได้รับจากิกิารตักิลงกัินนอกิชั่�นศาล	 เป็ีนต้ัน	 

ซ่ึ่�งความีเสี�ยงด้านปีฏิบิตัักิิารจะมีผีลกิระทบต่ัอความีเสี�ยงด้านอ่น	 โดยเฉพาะความีเสี�ยงด้านกิลยทุธ์	 (Strategic	 Risk)	 และด้านช่่อเสยีง	

(Reputation Risk) 

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีีความีตัระหนักิดีว่า	 กิารบริหารความีเสี�ยงด้านปีฏิิบัตัิกิารที�ดี	 เป็ีนสิ�งที�สำาคัญต่ัอกิารดำาเนิน

ธุรกิิจให้บรรลุเป้ีาหมีายให้สำาเร็จได้อย่างยั�งยืน	 จากิสภาวะแวดล้อมีปัีจจุบันซ่ึ่�งมีีความีไม่ีแน่นอน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่งให้

ความีสำาคัญต่ัอกิารบริหารความีเสี�ยงด้านปีฏิิบัตัิกิารอย่างมีีปีระสิทธิภาพ	 และมีีปีระสิทธิผล	 อีกิทั�งครอบคลุมีกิารดำาเนินงาน 

ทั�วทั�งบริษัทฯและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอและเตัรียมีความีพร้อมีรับกิับสภาวกิารณ์ที�ไม่ีคาดคิดดังกิล่าวได้อย่างทันกิาล	 รวมีทั�งปีฏิิบัตัิ

ตัามีกิฎเกิณฑ์์ที�มีีแนวโน้มีเข้มีข้นข่�น	 ทั�งนี�	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้กิำาหนดนโยบายและแนวทางกิารบริหารความีเสี�ยงด้านปีฏิิบัตัิกิาร 

ที�มีุ่งเน้นไปีที�กิารป้ีองกิันและตัิดตัามีด่แลความีเสี�ยง	 นอกิจากินี�	 กิารควบคุมีภายในเป็ีนกิลไกิสำาคัญในกิารควบคุมีและป้ีองกิัน 

ความีเสียหายที�อาจเกิิดข่�น	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่งจัดให้มีีระบบควบคุมีภายในที�ดี	 อันได้แก่ิ	 กิำาหนดโครงสร้างองค์กิรให้มีีกิาร 

สอบทานและถ่ึวงดุลอำานาจซ่ึ่�งกิันและกัิน	 กิารจัดให้มีีหน่วยงานสนับสนุนกิารทำาธุรกิรรมีที�มีีความีช่ำานาญเฉพาะด้านและเป็ีนอิสระ 

เพ่อลดความีผิดพลาดที�อาจเกิิดข่�น	กิารจัดให้มีรีะเบียบปีฏิบัิตังิานที�เกีิ�ยวข้องกิบักิารทำาธรุกิรรมีทกุิปีระเภท	กิารจัดกิารระบบสารสนเทศและ

ระบบรกัิษาความีปีลอดภยัของข้อมีล่	ตัลอดจนกิารจดัทำาแผนรองรบักิารดำาเนนิธรุกิิจอย่างต่ัอเน่อง	เป็ีนต้ัน

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีีกิารกิำาหนดหลักิเกิณฑ์์	 ร่ปีแบบหรือเง่อนไขของวิธีกิารที�ใช้่ในกิารวัดและปีระเมิีนความีเสี�ยงภายใน

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยเอง	 โดยวิธีกิารดังกิล่าวบริษัทฯและบริษัทย่อยมีีกิารพิจารณาถ่ึงปัีจจัยแวดล้อมีต่ัาง	 ๆ	 เช่่น	 แนวทางกิาร

กิำากัิบด่แลของหน่วยงานราช่กิารที�เกีิ�ยวข้อง	 ลักิษณะและความีซัึ่บซ้ึ่อนของธุรกิิจ	 ความีสามีารถึในกิารยอมีรับความีเสี�ยง	 โดยมีีกิาร

จัดทำาเคร่องมีือกิารบริหารความีเสี�ยงด้านปีฏิิบัติักิารที�สำาคัญ	 เช่่น	 กิารปีระเมิีนความีเสี�ยงและกิารควบคุมีด้วยตันเอง	 (Risk	 and	

Control	 Self-Assessment)	 ดัช่นีช่ี�วัดความีเสี�ยงที�สำาคัญ	 (Key	 Risk	 Indicators:	 KRI)	 กิารจัดเก็ิบข้อมี่ลเหตัุกิารณ์ความีเสยีหาย 

ที�เกิิดข่�น	 (Loss	 	 Data)	 นโยบายกิารใช้่บริกิารจากิผ่้ให้บริกิารภายนอกิของกิลุ่มีธนช่าตั	 (Outsourcing	 Policy)	 และแผนรองรับ 

กิารดำาเนนิธรุกิิจอย่างต่ัอเน่อง	(Business	Continuity	Plan)		

	 	 สำาหรับกิารตัดิตัามีดแ่ลความีเสี�ยงด้านปีฏิบัิตักิิาร	 บรษิทัฯและบริษทัย่อยกิำาหนดเป็ีนนโยบายให้ผ่บ้ริหารของแต่ัละหน่วยงานมีี

ความีรับผดิช่อบในกิารตัดิตัามีความีเสี�ยง	 โดยถืึอเป็ีนส่วนหน่�งของกิารปีฏิบัิตังิานตัามีปีกิติั	 ซ่ึ่�งจะช่่วยให้รบัทราบถ่ึงความีเสี�ยงและปัีญหา

ที�เกิิดข่�น	 และเพ่อให้สามีารถึตัอบสนองต่ัอกิารเปีลี�ยนแปีลงในแต่ัละช่่วงเวลาได้อย่างเหมีาะสมีและทนัท่วงท	ี ไม่ีส่งผลเสยีหายต่ัอบริษัทฯ

และบรษิทัย่อย	 แต่ัอย่างไรก็ิตัามี	 เพ่อให้ทราบถ่ึงผลกิารดำาเนนิงานและปัีญหาที�เกิิดข่�น	 ตัลอดจนแนวโน้มีและกิารเปีลี�ยนแปีลงของข้อมีล่ 

ปัีจจยัเสี�ยง	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่งจดัให้มีรีายงานข้อมีล่ในส่วนที�เกีิ�ยวข้องกิบักิารบรหิารความีเสี�ยงด้านปีฏิบิตัักิิาร	เสนอต่ัอคณะกิรรมีกิาร

ของบรษิทั	คณะกิรรมีกิารกิำากัิบความีเสี�ยง	และผ่บ้ริหารระดบัส่งอย่างต่ัอเน่องและสมีำ�าเสมีอ	เพ่อใช้่ปีระกิอบกิารกิำาหนดนโยบายและพฒันา

ระบบบรหิารความีเสี�ยงให้เหมีาะสมี	และเป็ีนเคร่องมีอืที�จะช่่วยให้บริษทัฯและบริษทัย่อยปีระเมีนิความีสามีารถึของระบบควบคุมีภายในว่ามีี

ปีระสทิธภิาพมีากิน้อยเพยีงใดอกีิทางหน่�งด้วย

	 5.	 ความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Risk)

	 	 ปัีจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีคีวามีสำาคญัต่ัอกิารดำาเนนิธรุกิิจของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอย่างมีากิ	 ในกิารเพิ�มีปีระสทิธภิาพ

กิารให้บริกิารทางกิารเงินแก่ิล่กิค้า	 อย่างถ่ึกิต้ัอง	 รวดเร็ว	 ปีลอดภัย	 และตัรงตัามีความีต้ัองกิารของล่กิค้าด้วยต้ันทุนที�ตัำ�าลง	 บริษัทฯ

และบริษัทย่อยตัระหนักิดีว่ากิารใช้่เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซ่ึ่�งมีีกิารเปีลี�ยนแปีลงอย่างรวดเร็ว	 ตัลอดเวลา	 อาจก่ิอให้เกิิดความีเสี�ยง	 

ด้านความีปีลอดภัยของกิารให้บริกิาร	 ข้อมี่ลล่กิค้า	 ความีต่ัอเน่องของกิารให้บริกิาร	 และส่งผลกิระทบต่ัอกิารดำาเนินธุรกิิจของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ดังนั�นบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่งให้ความีสำาคัญในเร่องกิารบริหารความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ีน

มีาตัรฐานสากิล	 โดยอย่่บนพื�นฐานของกิารคุ้มีครองข้อมี่ล	 และรักิษาผลปีระโยช่น์ของล่กิค้า	 ภายใต้ัหลักิกิารสำาคัญ	 3	 ปีระกิาร	 คือ	 

1)	 กิารรักิษาความีลับของระบบและข้อมี่ล	 (Confidentiality)	 2)	 ความีถ่ึกิต้ัองเช่่อถืึอได้ของระบบและข้อมี่ล	 (Integrity)	 และ	 

3)	ความีพร้อมีใช้่งานของระบบและข้อมีล่	(Availability)

  เพ่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยสามีารถึบริหารความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีีปีระสิทธิภาพ	 ต่ัอเน่อง	 และ

สอดคล้องกัิบลักิษณะกิารดำาเนินธุรกิิจ	 ปีริมีาณธุรกิรรมี	 ความีซัึ่บซ้ึ่อนของเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และความีเสี�ยงที�เกีิ�ยวข้อง	 เช่่น	 

ความีเสี�ยงด้านปีฏิิบัตัิกิาร	 ความีเสี�ยงด้านกิลยุทธ์	 ความีเสี�ยงด้านช่่อเสียง	 และความีเสี�ยงด้านกิฎหมีาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้

กิำาหนดโครงสร้างกิารกิำากัิบดแ่ล	 ตัามีหลกัิกิารแบ่งแยกิหน้าที�รบัผิดช่อบ	 3	 ระดบั	 (Three	 Lines	 of	 Defense)	 อย่างช่ดัเจนและเป็ีน

อสิระจากิกินั	 ได้แก่ิ	 1)	 ปีฏิบิตัังิานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	 2)	 บริหารความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	 และกิำากิบัดแ่ลกิารปีฏิบิตััิ
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ตัามีกิฎหมีายและหลักิเกิณฑ์์ที�เกิี�ยวข้องกัิบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ตัรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกิจากินี� บริษัทฯ

และบริษัทย่อยได้กิำาหนดนโยบายและมีาตัรฐานความีปีลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระเบียบวิธีปีฏิิบัตัิและกิระบวนกิารในกิารบริหารความีเสี�ยง และมีีกิารสร้างความีร้่ และความีตัระหนักิร้่เร่องความีเสี�ยง

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่ิ กิรรมีกิาร ผ่บ้ริหาร และพนกัิงาน อย่างต่ัอเน่อง 

	 	 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกีิระบวนกิารในกิารบริหารความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตัามีมีาตัรฐานสากิล	ดังนี�

	 •	 กิารปีระเมีินความีเสี�ยง (Risk Assessment) ปีระกิอบด้วย 1) ระบุความีเสี�ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Risk Identification) 2) วเิคราะห์ความีเสี�ยง (Risk Analysis) และ 3) ปีระเมิีนค่าความีเสี�ยง (Risk Evaluation) ปีระเมิีนโอกิาสใน

กิารเกิิดความีเสี�ยงและผลกิระทบต่ัอกิารดำาเนนิธรุกิิจ

	 •	 กิารจัดกิารความีเสี�ยง (Risk Treatment) มีกีิารจัดกิาร ควบคุมี และป้ีองกัินความีเสี�ยงอย่างเหมีาะสมี สอดคล้องกัิบ

ผลกิารปีระเมีนิความีเสี�ยง เพ่อให้ความีเสี�ยงที�เหลอือย่ ่ อย่ใ่นระดบัความีเสี�ยงเทคโนโลยสีารสนเทศที�ยอมีรับได้ โดยมีกีิารกิำาหนดดชั่นี

ช่ี�วดัความีเสี�ยงที�สำาคญั (IT Key Risk Indicators)

	 •	 กิารตัดิตัามี ทบทวน และรายงานความีเสี�ยง (Risk Monitoring, Review, and Reporting) มีกีิระบวนกิารในกิารติัดตัามี

และทบทวนความีเสี�ยง เพ่อให้อย่่ในระดับความีเสี�ยงเทคโนโลยีสารสนเทศที�ยอมีรับได้ และรายงานต่ัอคณะกิรรมีกิารที�รับผิดช่อบ

เป็ีนปีระจำา

	 6.	 ความีเสี�ยงด้านกิลยุทธ์	(Strategic	Risk)

	 	 ความีเสี�ยงด้านกิลยุทธ์	 คือ	 ความีเสี�ยงที�เกิิดจากิกิารกิำาหนดแผนกิลยุทธ์	 แผนดำาเนินงาน	 และกิารนำาไปีปีฏิิบัตัิไม่ี 

เหมีาะสมีหรือไม่ีสอดคล้องกัิบปัีจจัยภายในและสภาพแวดล้อมีภายนอกิอันส่งผลกิระทบต่ัอรายได้เงินกิองทุนหรือกิารดำารงอย่่ของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย	 ในกิารบริหารความีเสี�ยงด้านกิลยุทธ์	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดให้มีีกิารทำาแผนกิลยุทธ์สำาหรับช่่วงเวลา	 3	 ปีี 

ข้างหน้า	 และจดัให้มีกีิารทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีีละ	 1	 ครั�ง	 หรอืเม่ีอมีเีหตักุิารณ์ภายนอกิที�อาจส่งผลกิระทบถ่ึงกิารบรรลเุป้ีาหมีาย 

ของธรุกิิจ	โดยคณะกิรรมีกิารบรหิารเป็ีนผ้่ตัดิตัามีผลกิารดำาเนนิงานของหน่วยงานต่ัาง	ๆ 	เปีรยีบเทยีบกิบัแผนงานปีระจำาปีีที�กิำาหนดเป้ีาหมีาย

ไว้อย่างสมีำ�าเสมีอ

 7.  ความีเสี�ยงด้านช่่อเสียง	(Reputation	Risk)

	 	 ความีเสี�ยงด้านช่่อเสยีง	 (Reputation	 Risk)	 หมีายถ่ึง	 ความีเสี�ยงที�เกิิดจากิกิารที�สาธารณช่น	 ได้แก่ิ	 ลก่ิค้า	 (Customers)	

ค่่ค้า	 (Strategic	 or	 alliance	 partners)	 นักิลงทุน	 (Investor)	 และผ่้กิำากัิบด่แล	 (Regulators)	 รับร้่ถ่ึงภาพลักิษณ์ในเชิ่งลบหรือ 

ขาดความีเช่่อมีั�นในบรษิทัฯและบรษิทัย่อย	ซ่ึ่�งอาจส่งผลกิระทบต่ัอรายได้และ/หรือเงนิกิองทนุของบริษทัฯและบริษทัย่อย	ทั�งในปัีจจบุนัและ

อนาคตั	ซ่ึ่�งความีเสี�ยงด้านช่่อเสยีงอาจเกิิดจากิกิารไม่ีดำาเนนิงานตัามีหลักิธรรมีาภิบาลและจรรยาบรรณในกิารดำาเนนิธรุกิิจ	หรือกิารไม่ีปีฏิบัิตัิ

ตัามีกิฎหมีาย	กิฎระเบียบของทางกิาร	รวมีทั�งเกิณฑ์์กิารปีฏิบัิตังิานของบริษทัฯและบริษทัย่อย

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้คำาน่งถ่ึงความีสำาคัญของความีเสี�ยงด้านช่่อเสียงมีาอย่างต่ัอเน่อง	 จ่งได้กิำาหนดให้มีีนโยบาย 

กิารบริหารความีเสี�ยงด้านช่่อเสียงข่�น	 ซ่ึ่�งปีระกิอบด้วย	 กิรอบกิารบริหารความีเสี�ยงด้านช่่อเสียง	 (Reputation	 Risk	 Framework)	

และกิระบวนกิารบริหารความีเสี�ยงด้านช่่อเสียง	 ได้แก่ิ	 กิารปีระเมิีนและกิารวัดความีเสี�ยงด้านช่่อเสียงที�แบ่งเป็ีน	 5	 ระดับตัามี

ผลกิระทบและโอกิาสเกิิดเหตัุกิารณ์ความีเสี�ยง	 กิารป้ีองกิันความีเสี�ยงด้านช่่อเสียงโดยกิารสร้างความีตัระหนักิในความีสำาคัญ

ของความีเสี�ยงด้านช่่อเสียงและกิำาหนดมีาตัรกิารป้ีองกิันความีเสี�ยงก่ิอนเกิิดเหตัุกิารณ์ความีเสี�ยง	 (Reputation	 Risk	 Event)	 

กิารตัิดตัามีและรายงานความีเสี�ยงต่ัอคณะกิรรมีกิารที�เกีิ�ยวข้องอย่างสมีำ�าเสมีอ	 รวมีทั�งมีีกิารจัดกิารความีเสี�ยงในกิรณีความีเสี�ยง 

อย่ใ่นระดบัสง่และส่งมีากิ	โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้กิำาหนดให้มีหีน่วยงานหลักิที�ดแ่ลรับผิดช่อบโดยตัรงในกิระบวนกิารบริหารความีเสี�ยง

ดงักิล่าว

 8.	 ความีเสี�ยงจากิมีาตัรกิารหรือกิฎระเบียบของทางกิาร

	 	 ความีเสี�ยงด้านกิารปีฏิบัิตัติัามีกิฎเกิณฑ์์	หมีายความีว่า	ความีเสี�ยงอนัเน่องมีาจากิกิารไม่ีปีฏิบัิตัติัามีกิฎหมีาย	กิฎเกิณฑ์์	ข้อบงัคบั	

มีาตัรฐาน	และแนวปีฏิบัิตัทิี�บงัคบัใช้่กิบัธรุกิรรมีต่ัาง	ๆ	ของบริษทัฯและบริษทัย่อย	ซ่ึ่�งอาจทำาให้เกิิดความีเสียหายทางกิารเงินเป็ีนจำานวนสง่	

ความีเสียหายต่ัอช่่อเสยีงของบริษัทฯและบริษัทย่อย	หรือกิารถ่ึกิทางกิารเข้าแทรกิแซึ่ง	ซ่ึ่�งกิารปีรับปีรุง	เปีลี�ยนแปีลงข้อบังคับ	กิฎหมีายและ

กิฎเกิณฑ์์ต่ัาง	ๆ 	ของหน่วยงานราช่กิาร	เช่่น	กิ.ล.ตั.	ตัลท.	คปีภ.	ปีปีง.	ธปีท.	และหน่วยงานอ่น	ๆ 	แต่ัละครั�งอาจส่งผลกิระทบต่ัอกิลยุทธ์และ

กิารดำาเนนิธรุกิิจของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย
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	 	 หน่วยงานกิำากิับกิฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ัละบริษัทในกิลุ่มีธนช่าตัทำาหน้าที�กิำากัิบด่แลกิารปีฏิิบัตัิงานของบริษัทฯ 

ให้เป็ีนไปีตัามีกิฎระเบียบและข้อบังคับของทางกิารและองค์กิรต่ัาง	 ๆ	 ที�เกีิ�ยวข้อง	 จรรยาบรรณในกิารปีระกิอบธุรกิิจ	 ตัลอดจนให้ 

คำาปีร่กิษา	 เผยแพร่ความีร้่ให้กิบัผ่บ้ริหารและพนกัิงาน	 และสนบัสนนุผ่บ้ริหารระดบัส่งให้สามีารถึบริหารความีเสี�ยงด้านกิารปีฏิบิตััติัามี

กิฎเกิณฑ์์ได้อย่างมีีปีระสิทธิภาพ	 และไม่ีซึ่ำ�าซ้ึ่อนกิับหน่วยงานตัรวจสอบภายใน	 รวมีทั�งปีฏิิบัตัิงานในหน้าที�เฉพาะ	 เช่่น	 งานโครงกิาร 

แนวร่วมีปีฏิบัิตัขิองภาคเอกิช่นไทยในกิารต่ัอต้ัานกิารทุจรติั	กิารปีระสานงานกัิบผ่ก้ิำากิบัดแ่ลหรือหน่วยงานทางกิาร	เป็ีนต้ัน	โดยมีกีิารรายงาน

ค่ข่นานต่ัอผ่บ้ริหารส่งสดุและคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบของแต่ัละบริษทั

	 	 กิารปีระเมิีนความีเสี�ยงด้านกิารปีฏิิบัตัิตัามีกิฎเกิณฑ์์	 หน่วยงานกิำากิับกิฎระเบียบและข้อบังคับจะทำากิารปีระเมิีนความีเสี�ยง 

ด้านกิารปีฏิิบัติัตัามีกิฎเกิณฑ์์ของกิิจกิรรมีต่ัาง	 ๆ	 โดยพิจารณาปัีจจัยที�เกีิ�ยวข้องทั�งภายในและภายนอกิของบริษัทฯ	 ซ่ึ่�งครอบคลุมีถ่ึง 

ทศิทางกิารกิำากัิบดแ่ลของทางกิาร	ผลกิารตัรวจสอบของทางกิาร	นโยบายธุรกิิจ	ข้อหารอื	ข้อร้องเรยีน	กิารควบคมุีภายใน	และระบบงานภายใน

ที�รองรบัในเร่องที�พจิารณานั�น	ๆ 	โดยมีกีิารกิำาหนดนำ�าหนกัิ	ผลกิระทบและโอกิาสที�จะเกิิดความีเสี�ยงในกิารปีฏิบัิตัติัามีกิฎเกิณฑ์์	เพ่อใช้่ในกิาร

สุ่มีสอบทานกิารปีฏิบิตััใิห้เป็ีนไปีตัามีกิฎเกิณฑ์์	(Control	and	Monitor)	และติัดตัามีข้อบกิพร่องที�ตัรวจพบพร้อมีเสนอแนวทางกิารปีรับปีรงุ
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การควบคุมภายในี้และการบริหารจัดัการความเส่ี่�ยง

	 บริษัทฯ	ให้ความีสำาคัญตั่อกิารควบคุมีภายในอย่างตั่อเน่อง	โดยเล็งเห็นว่ากิารควบคุมีภายในที�ดีจะส่งผลให้บริษัทฯ	สามีารถึ

ดำาเนินธุรกิิจได้อย่างมีีปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้ีาหมีาย	 รวมีถึ่งช่่วยปี้องกิันความีเสียหายที�อาจจะเกิิดข่�นจากิกิารปีฏิิบัตัิงาน	 และ 

กิารแสวงหาปีระโยช่น์โดยมีิช่อบของผ่้บริหารและพนักิงาน	 นอกิจากิกิาให้ความีสำาคัญในเร่องกิารควบคุมีภายในแล้ว	 ยังเล็งเห็นว่า	 

ข้อเสนอแนะของผ่้สอบบัญชี่ภายนอกิ	 จะมีีส่วนช่่วยในกิารพัฒนาระบบกิารควบคุมีภายในให้มีีปีระสิทธิภาพมีากิยิ�งข่�น	 ซ่ึ่�งขอกิล่าวถ่ึง 

ระบบกิารควบคุมีภายใน	โดยสรุปีดังนี�

1. องค์กรและสี่ภาพแวดัล้อม

 บริษัทฯ	 กิำาหนดให้มีีกิารจัดโครงสร้างที�สนับสนุนกิารบรรลุวัตัถึุปีระสงค์ของบริษัทฯ	 มีีกิารกิำาหนด	 มีอบหมีาย	 และจำากิัด	

อำานาจหน้าที�และความีรับผดิช่อบอย่างเหมีาะสมีเป็ีนลายลักิษณอ์กัิษร	จัดให้มีกีิารควบคุมีภายในที�มีปีีระสิทธภิาพ	มีกีิารแบ่งแยกิหนา้ที� 

ผ่้ปีฏิิบัตัิงาน	ผ่้อนุมีัตัิ	ผ่้ตัิดตัามีควบคุมี	และผ่้ปีระเมีินผลออกิจากิกิัน	เพ่อปี้องกิันความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์	เปี็นกิารถึ่วงดุลอำานาจ

ซึ่่�งกิันและกิัน	และมีีกิารกิำากิับด่แลที�ดี	จัดให้มีีนโยบาย	ระเบียบวิธีปีฏิิบัตัิ	และค่่มีือกิารปีฏิิบัตัิงานไว้เปี็นลายลักิษณ์อักิษร	รวมีทั�งมีีกิาร 

แตั่งตัั�งคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบ	 เพ่อพิจารณาความีเพียงพอของระบบกิารควบคุมีภายใน	 และจัดตัั�งคณะกิรรมีกิารชุ่ดย่อยต่ัาง	 ๆ	 

เพ่อพิจารณาและตััดสินใจในเร่องตั่าง	ๆ	ของบริษัทฯ	ได้อย่างมีีปีระสิทธิภาพ

 คณะกิรรมีกิารบรษิทัฯ	มีกีิารพิจารณากิำาหนดเปีา้หมีายในกิารดำาเนนิธรุกิิจที�ช่ดัเจน	วัดผลได	้และมีกีิารติัดตัามีผลกิารดำาเนนิงาน 

ใหเ้ปีน็ไปีตัามีเปีา้หมีายที�กิำาหนดไว	้นอกิจากินี�	บรษิทัฯ	ไดจ้ดัใหม้ีนีโยบายกิารกิำากิบัดแ่ลกิิจกิารที�ด	ีค่ม่ีอืจรรยาบรรณ	(Handbook	of	the	

Code	of	Ethics)	นโยบายต่ัอต้ัานกิารคอร์รัปีชั่�น	และมีาตัรกิารตัอ่ต้ัานกิารคอร์รัปีชั่�น	รวมีถ่ึงระเบยีบคำาสั�งที�เกีิ�ยวขอ้ง	เพอ่ใหก้ิรรมีกิาร 

ผ่้บริหาร	 พนักิงานถืึอปีฏิิบัตัิ	 และจัดให้มีีกิารจัดทำาแบบปีระเมีินตันเองด้านกิารกิำากิับด่แลกิิจกิารที�ดี	 และกิารตั่อตั้านกิารคอร์รัปีชั่�น 

เพ่อเปี็นกิารกิระตัุ้นกิารรับร้่และจิตัสำาน่กิของพนักิงานทุกิปีี	 รวมีถึ่งมีีระบบหรือช่่องทางเพ่อให้ล่กิค้าและพนักิงานสามีารถึแสดง 

ความีคิดเห็นหรือร้องเรียนเกิี�ยวกิับกิารบริกิาร	รวมีทั�งแจ้งเบาะแสเกิี�ยวกิับกิารทุจริตัและกิารคอร์รัปีช่ั�นผ่านช่่องทางที�บริษัทฯ	กิำาหนด	

โดยมีีมีาตัรกิารคุ้มีครองผ่้แจ้งเบาะแสและผ่้ที�ถึ่กิกิล่าวหาอย่างเปี็นธรรมี

2. การบริหารความเส่ี่�ยง

 บรษิทัฯ	ไดแ้ตัง่ตัั�งคณะกิรรมีกิารกิำากิบัความีเสี�ยง	(Risk	Oversight	Committee)	ทำาหนา้ที�พจิารณาและกิำากิบัดแ่ลใหบ้รษิทัฯ	 

มีกีิารบริหารความีเสี�ยงในดา้นตัา่ง	ๆ 	อยา่งมีปีีระสิทธภิาพ	สอดคลอ้งกัิบวตััถึปุีระสงคข์องกิารดำาเนนิธรุกิิจ	กิำาหนดนโยบายและแนวทาง

กิารบริหารความีเสี�ยงเป็ีนลายลักิษณ์อกัิษร	เผยแพร่ไว้ในระบบอินทราเน็ตั	เพอ่ใหก้ิรรมีกิาร	ผ่บ้ริหาร	และพนักิงานยด่ถืึอเปีน็แนวปีฏิบัิตัิ	

รวมีทั�งมีกีิารปีระเมิีนกิารเปีลี�ยนแปีลง	และปัีจจยัต่ัาง	ๆ 	ที�อาจมีผีลกิระทบต่ัอกิารดำาเนินธรุกิิจ	ตัลอดจนมีกีิารกิำาหนดมีาตัรกิารตัอบสนอง

อย่างเพียงพอ	พร้อมีทั�งนำาเสนอรายงานปีระเด็นความีเสี�ยงที�สำาคัญตั่อคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ	เปี็นปีระจำา

3.	การควบคุมการปฏิิบัติงานของฝ่่ายบริหาร

 บริษัทฯ	 กิำาหนดมีาตัรกิารกิารควบคุมีภายใน	 ในทุกิระดับอย่างเหมีาะสมีและครอบคลุมีกิระบวนกิารต่ัาง	 ๆ	 มีีกิารกิำาหนด

อำานาจและระดับกิารอนุมีัตัิรายกิารไว้อย่างช่ัดเจน	ในส่วนของกิารทำารายกิารกิับบุคคลที�เกิี�ยวข้อง	บริษัทฯ	ได้กิำาหนดแนวทางปี้องกิัน

ความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์ไว้ในนโยบายกิารกิำากิับด่แลกิิจกิารที�ดี	และนโยบายกิารบริหารความีเสี�ยงของกิลุ่มีธนช่าตั	ซึ่่�งกิารอนุมีัตัิ

จะตั้องไมี่กิระทำาโดยผ่้มีีส่วนเกีิ�ยวข้อง	 กิารให้สินเช่่อหรือกิารลงทุนได้กิำาหนดนโยบายกิารให้สินเช่่อแกิ่ผ่้ถืึอหุ้นรายใหญ่หรือกิิจกิารที�มี ี

ผลปีระโยช่น์เกีิ�ยวข้อง	 (Related	 Lending)	 หรือลงทุนในกิิจกิารที�มีีผลปีระโยช่น์เกีิ�ยวข้อง	 และในกิรณีที�บริษัทฯ	 มีีกิารลงทุนใน 

บรษัิทย่อย	บรษัิทฯ	มีกีิารสง่ตัวัแทนเข้าไปีร่วมีเปีน็กิรรมีกิารเพอ่กิำาหนดนโยบายและทศิทางของบริษทัย่อย	รวมีถ่ึงกิารจดัให้มีกีิารรายงาน

ผลกิารดำาเนินงานของบริษัทย่อยแกิ่บริษัทฯ	เปี็นปีระจำาทุกิเดือน

	 ในเรอ่งมีาตัรกิารควบคุมีกิารใช่ง้านระบบสารสนเทศ	บริษทัฯ	มีีกิารกิำาหนดนโยบายตั่าง	ๆ 	เช่น่	นโยบายความีมีั�นคงปีลอดภัย 

ของระบบสารสนเทศ	 มีาตัรฐานกิารควบคุมีกิารพัฒนาและกิารบำารุงรักิษาระบบเทคโนโลยี	 เพ่อใช้่เปี็นมีาตัรฐานในกิารควบคุมี 

กิารปีฏิิบัตัิงานของบริษัทฯ



135รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

4. ระบบสี่ารสี่นี้เทศและการส่ืี่อสี่ารข้อมูล

 บริษัทฯ	จัดให้มีีกิระบวนกิารจัดทำาข้อมี่ลและแนวทางกิารเปีิดเผยสารสนเทศตั่อผ่้ที�เกิี�ยวข้อง	ทั�งกิรรมีกิาร	ผ่้บริหาร	พนักิงาน	 

ผ่้ถึือหุ้น	ล่กิค้า	และผ่้มีีส่วนได้เสียอ่น	ๆ 	โดยข้อมี่ลดังกิล่าวมีีเนื�อหาที�จำาเปี็นเพียงพอ	ถึ่กิตั้องสมีบ่รณ์	และเปี็นปีัจจุบัน	เพ่อสนับสนุนให้ 

ผ่้ที�เกิี�ยวข้องสามีารถึตััดสินใจได้อย่างมีีปีระสิทธิภาพ	รวมีถึ่งจัดให้มีีช่่องทางกิารส่อสารตั่าง	ๆ	ให้บุคคลภายในบริษัทฯ	และหน่วยงาน

ภายนอกิสามีารถึแจ้งข้อมี่ลที�เกิี�ยวกิับกิารฉ้อฉล	หรือกิารทุจริตัคอร์รัปีช่ั�น	(Whistle-blower	Hotline)	ผ่านช่่องทางที�บริษัทฯ	กิำาหนดได้

5. ระบบการตรวจสี่อบและการติดัตาม

 บริษัทฯ	 จัดให้มีีกิระบวนกิารติัดตัามีผลกิารดำาเนินธุรกิิจ	 และรายงานผลกิารดำาเนินงานเปีรียบเทียบเป้ีาหมีายของบริษัทฯ	 

และบริษัทย่อย	 ตั่อคณะกิรรมีกิารบริหารและคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ	 เปี็นปีระจำาทุกิเดือน	 และมีีกิารทบทวนเป้ีาหมีายทุกิ	 6	 เดือน	 

เพ่อให้ผลกิารดำาเนินธุรกิิจเปี็นไปีตัามีเปี้าหมีายที�วางไว้

 สำานักิตัรวจสอบ	 ซ่ึ่�งข่�นตัรงตั่อคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบ	 มีีหน้าที�ตัรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและกิระบวนกิารตั่าง	 ๆ	 

เพ่อปีระเมีินปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผลของระบบกิารควบคุมีภายใน	 และระบบกิารบริหารความีเสี�ยงของบริษัทฯ	 และรายงาน 

ขอ้บกิพร่องที�เปีน็สาระสำาคญั	พรอ้มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ิปีญัหาที�ตัน้เหตัขุองปีญัหา	(Root	Cause)	ตัลอดจนรายงานความีคืบหน้า 

ในกิารแก้ิไขข้อบกิพร่องที�ตัรวจพบต่ัอคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบเป็ีนปีระจำาทกุิเดอืน	กิารตัรวจสอบใช้่แนวกิารตัรวจสอบแบบกิระบวนกิาร

ตัั�งแตั่ตั้นจนจบ	(End-to-end	Process)

 นอกิจากินี�	หนว่ยงานกิำากัิบกิฎระเบยีบและขอ้บงัคับ	ทำาหน้าที�ตัดิตัามีกิารปีฏิบัิตัติัามีจรรยาบรรณและข้อหา้มีในกิารปีฏิบัิตังิาน 

ที�กิ่อให้เกิิดความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์	 และรายงานตั่อคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบ	คณะกิรรมีกิารบริหาร	และคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ	

เปี็นปีระจำาทุกิ	6	เดือน

 ในกิารปีระชุ่มีคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ	 ครั�งที�	 2/2564	 เมี่อวันที�	 25	 กุิมีภาพันธ์	 2564	 ที�ปีระชุ่มีคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ 

มีีมีตัิว่า	บริษัทฯ	มีีระบบกิารควบคุมีภายในที�เหมีาะสมีและเพียงพอตั่อกิารดำาเนินธุรกิิจของบริษัทฯ

หัวหน้ี้างานี้ตรวจสี่อบภายในี้

 บริษัทฯ	มีอบหมีายให้	นางสาวธนวรรณ	ฑ์ีฆาอุตัมีากิร	ผ่้ช่่วยกิรรมีกิารผ่้จัดกิาร	สายงานตัรวจสอบ	ดำารงตัำาแหน่งหัวหน้างาน 

ตัรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 ทำาหน้าที�กิำากัิบด่แลงานด้านตัรวจสอบภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 เน่องจากิเปี็นผ่้มีีปีระสบกิารณ์ 

ในกิารปีฏิบัิตังิานด้านกิารตัรวจสอบภายในมีาเป็ีนระยะเวลานาน	และเป็ีนผ่ม้ีคีวามีร้่	ความีเชี่�ยวช่าญ	ในกิิจกิรรมีและกิารดำาเนินงานของ 

บรษิทัฯ	เปีน็อยา่งด	ีจง่เหน็ว่ามีคีวามีเหมีาะสมีที�จะปีฏิบิตััหินา้ที�ดงักิล่าว	โดยในกิารพจิารณาแตัง่ตัั�ง	ปีระเมีนิผล	ถึอดถึอน	โยกิย้าย	เลกิิจ้าง 

ผ่ด้ำารงตัำาแหนง่หวัหนา้หนว่ยงานตัรวจสอบภายในของบรษิทัฯ	ตัอ้งไดร้บัความีเหน็ช่อบจากิคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบ	ทั�งนี�	ขอ้มีล่ปีระวัตัิ

ได้เปีิดเผยไว้ในแบบแสดงรายกิารข้อมี่ลปีระจำาปีีและรายงานปีระจำาปีีฉบับนี�แล้ว

หัวหน้ี้างานี้กำากับดูัแลการปัฏิิบัติงานี้

 บริษัทฯ	 ใช่้บริกิารงานกิำากิับด่แลกิฎระเบียบและข้อบังคับ	 (Compliance	Department)	ของธนาคารธนช่าตั	ตัามีนโยบาย

รวมีศ่นย์งานสนับสนุน	 โดยมีีนายกิิตัติัช่ัย	 สิงหะ	 ผ่้ช่่วยกิรรมีกิารผ่้จัดกิาร	 ดำารงตัำาแหน่งเป็ีนหัวหน้างานกิำากัิบด่แลกิารปีฏิิบัตัิงาน 

ของธนาคารธนช่าตั	 (Head	 of	 Compliance)	 ทำาหน้าที�ด่แลกิารปีฏิิบัตัิตัามีเกิณฑ์์ของหน่วยงานทางกิารที�กิำากัิบด่แลกิารปีระกิอบ

ธุรกิิจของบริษัทฯ	 ซ่ึ่�งให้บริกิารแกิ่บริษัทฯ	 จนถึ่งวันที�	 30	 กัินยายน	 2563	 อันเน่องมีาจากิกิารปีรับโครงสร้างธุรกิิจในกิลุ่มีธนช่าตั	 

หลังจากินั�นได้มีอบหมีายให้นายภาณุพันธุ์	ตัวงทอง	เลขานุกิารบริษัท	ทำาหน้าที�ด่แลงานกิำากิับด่แลกิฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตัั�งแต่ัวันที�	 1	 ตุัลาคมี	 2563	 เปี็นตั้นไปี	 ทั�งนี�	 ข้อมี่ลปีระวัตัิได้เปิีดเผยไว้ในแบบแสดงรายกิารข้อมี่ลปีระจำาปีีและรายงานปีระจำาปีี 

ฉบับนี�แล้ว
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รายการระหว่างกันี้

มาตรการหรือขั�นี้ตอนี้การอนุี้มัติการทำารายการระหว่างกันี้

	 บริษัทฯ	ให้ความีสำาคัญในกิารทำารายกิารระหว่างกิันและรายกิารที�เกิี�ยวโยงกิัน	ภายใตั้กิรอบกิารกิำากิับด่แลกิิจกิารที�ดี	(Good	

Corporate	Governance)	มีีนโยบายระเบียบปีฏิิบัตัิและขั�นตัอนกิารอนุมีัตัิที�สอดคล้องกิับหลักิเกิณฑ์์ของ	พ.ร.บ.	บริษัทมีหาช่นจำากิัด	

พ.ร.บ.	หลักิทรัพย์และตัลาดหลักิทรัพย์	กิฎหมีายอ่นที�เกิี�ยวข้อง	รวมีถึ่งหลักิเกิณฑ์์ของ	กิ.ล.ตั.	และ	ตัลท.	ที�เปี็นหน่วยงานกิำากิับด่แล	

เพอ่ป้ีองกินักิารทำารายกิารที�มีคีวามีขัดแยง้ทางผลปีระโยช่น์	โดยปีระกิาศให้พนักิงานและผ่บ้ริหารยด่ถืึอปีฏิบัิตั	ิครอบคลุมีรายกิารระหว่าง 

บริษัทฯ	กิับบุคคลที�อาจมีีความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์

	 โดยกิารพิจารณากิารทำารายกิารระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกิับบุคคลที�อาจมีีความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์	บริษัทฯ	จะใช่้ 

หลักิเกิณฑ์์เช่่นเดียวกัิบล่กิค้าหรือค่่ค้าทั�วไปี	 เปี็นไปีตัามีกิระบวนกิารที�กิำาหนดอย่างเหมีาะสมีตัามีความีจำาเปี็น	 เพ่อสนับสนุนกิาร 

ดำาเนินงานของบริษัทฯ	และเพ่อปี้องกิันความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์	บริษัทฯ	กิำาหนดให้ใช่้ราคายุตัิธรรมี	เหมีาะสมี	และเปี็นไปีตัามี

ข้อกิำาหนดทางกิาร	โดยคำาน่งถึ่งปีระโยช่น์ส่งสุดที�บริษัทฯ	และผ่้ถึือหุ้นจะได้รับเปี็นสำาคัญ

 ในกิารอนุมีัตัิกิารทำารายกิารระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยกิับบุคคลที�อาจมีีความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์		กิรณีเปี็นรายกิาร 

ตัามีธุรกิิจปีกิติั สามีารถึดำาเนินกิารได้เหมีือนล่กิค้าทั�วไปี	 โดยกิารทำารายกิารกิับบุคคลที�อาจมีีความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์ตั้อง 

ขอความีเห็นจากิหน่วยงานที�ด่แลงานกิำากิับกิฎระเบียบและข้อบังคับ	 และผ่านกิารกิลั�นกิรองจากิคณะกิรรมีกิารตัรวจสอบกิ่อนนำา

เสนอขออนุมีัติัจากิคณะกิรรมีกิารบริษัทฯ	ในกิารทำาธุรกิรรมีกิับบุคคลที�อาจมีีความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์	ห้ามีกิรรมีกิารหรือผ่้บริหาร 

ระดับส่งของบริษัทฯ	 และบริษัทในกิลุ่มี	 ที�มีีผลปีระโยช่น์เกีิ�ยวข้องเข้าร่วมีพิจารณาและออกิเสียงในวาระนั�น	 และกิารอนุมีัตัิรายกิาร

ตั้องอย่่ภายในอำานาจกิารดำาเนินงานและวงเงินที�บริษัทฯ	 กิำาหนด	 และเปี็นไปีตัามีข้อกิำาหนดของทางกิาร	 รวมีทั�งมีีกิารเปีิดเผยข้อมี่ล 

กิารทำารายกิารดังกิล่าวให้เปี็นไปีตัามีหลักิเกิณฑ์์ทางกิาร	มีาตัรฐานกิารรายงานทางกิารเงิน	และระเบียบที�บริษัทฯ	กิำาหนด

นี้โยบายหรือแนี้วโน้ี้มการทำารายการระหว่างกันี้ในี้อนี้าคต

 กิารทำารายกิารระหว่างกิันของบริษัทฯและบริษัทย่อยกิับบุคคลที�อาจมีีความีขัดแย้งทางผลปีระโยช่น์	 จะเปี็นรายกิารที� 

เกิิดจากิกิารปีระกิอบธรุกิิจตัามีปีกิตัหิรอืสนบัสนนุกิารดำาเนงิานตัามีปีกิตั	ิซ่ึ่�งมีกีิารกิำาหนดมีาตัรกิารและขั�นตัอนกิารอนมุีตััทิี�ช่ดัเจน	บรษิทัฯ 

มีีนโยบายถึือปีฏิิบัตัิเช่่นเดียวกิับล่กิค้าทั�วไปีและเปี็นไปีตัามีเง่อนไขกิารค้าโดยปีกิตัิ	 ทั�งนี�	 หากิเปี็นรายกิารที�เข้าข่ายตั้องปีฏิิบัตัิ 

ตัามีหลักิเกิณฑ์์ทางกิารอ่น	บริษัทฯ	กิ็จะดำาเนินกิารให้เปี็นไปีตัามีหลักิเกิณฑ์์ทางกิารที�เกิี�ยวข้อง

การเปิัดัเผยข้อมูล

 บริษัทฯ	มีีกิารทำารายกิารธุรกิิจที�สำาคัญกิับบุคคล	กิิจกิารที�เกิี�ยวข้องกิัน	ซึ่่�งในช่่วง	3	ปีีที�ผ่านมีา	บริษัทฯ	ได้เปีิดเผยรายกิาร 

ดังกิล่าวไว้ในหมีายเหตัุปีระกิอบงบกิารเงินปีระจำาปีี	สิ�นสุดวันที�	31	ธันวาคมี	ของทุกิปีี
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ความรัับผิิดชอบ
ในการัดำาเนินงาน
ด้านความยั่ั �งยั่ืน
ของกลุ่่ �มธนชาต 

 กลุ่่�มธนชาต เป็็นองค์์กรธ่รกิจที่่�ม่�งม่�นในการดำำาเนินธ่รกิจเพ่ื่อให้้ม่ผลุ่ป็ระกอบการที่่�ดำ่อย่�างม่�นค์ง ภาย่ใต้การดำำาเนินงาน 

ที่่�ค์ำานึงถึึงผลุ่กระที่บต�อผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กกลุ่่�มใน 3 ดำ้านห้ลุ่่ก ค์ือ มิติการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ (Governance) มิติสิ่�งแวดำลุ่้อม 

(Environment) แลุ่ะมิติส่่งค์ม (Social) เพื่่อส่ร้างส่รรค์์ พื่่ฒนาแลุ่ะเติมเต็มให้้ธ่รกิจดำำาเนินการร�วมไป็ก่บการส่ร้างค์วามส่มดำ่ลุ่ระห้ว�าง

เศรษฐกิจ ส่่งค์ม แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมอย่�างย่่�งย่ืน ม่�งเน้นให้้เกิดำการดำำาเนินงานที่่�ค์รอบค์ลุ่่มป็ระเดำ็นส่ำาค์่ญต�าง ๆ ที่่�เก่�ย่วก ่บการดำำาเนินงาน

ของกลุ่่�มธนชาตมากที่่�ส่่ดำ

กรัะบวนการัในการัจััดทำำารัายั่งานด้านความยัั่�งยืั่นของกลุ่่�มธนชาต

 กลุ่่�มธนชาตไดำ้นำาแนวที่างตาม “ห้ลุ่่กการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ส่ำาห้ร่บบริษ่ที่จดำที่ะเบ่ย่นป็ี 2560” ที่่� ก.ลุ่.ต. จ่ดำที่ำาแลุ่ะ 

แบบป็ระเมินค์วามย่่�งย่ืนของ ตลุ่ที่. เป็็นแนวที่างห้ลุ่่กมาใช้ในการพ่ื่ฒนาแนวที่างป็ฏิิบ่ติแลุ่ะการเข่ย่นราย่งานค์วามร่บผิดำชอบ 

ในการดำำาเนินงานด้ำานค์วามย่่�งย่ืนของกลุ่่�มธนชาต โดำย่ถืึอเป็็นจ่ดำเริ�มต้นที่่�ดำ่ในการพ่ื่ฒนาราย่งานแลุ่ะเตร่ย่มค์วามพื่ร้อม 

ส่้�การจ่ดำที่ำาราย่งานค์วามย่่�งย่ืนในอนาค์ต เพื่่อให้้ค์รอบค์ลุ่่มที่่กป็ระเดำ็นที่่�ต้องราย่งาน ที่่�งในระดำ่บป็ระเที่ศแลุ่ะส่ากลุ่

 แมว้�าการที่ำาธ่รกจิของกลุ่่�มธนชาตซึึ่�งเป็น็การลุ่งที่น่แลุ่ะธร่กจิที่างการเงิน ไม�ไดำท้ี่ำาธ่รกจิที่่�มผ่ลุ่กระที่บโดำย่ตรงต�อส่ิ�งแวดำลุ่อ้ม 

แต�กลุ่่�มธนชาตก็ย่ึดำถึือเป็็นห้น้าที่่�ในการช�วย่ร่กษาสิ่�งแวดำลุ่้อมดำ้านต�าง ๆ รวมที่่�งกลุ่่�มธนชาตม่ค์วามม่�งม่�นในการพ่ื่ฒนาแนวที่าง 

การส่ร้างข้อผ้กพ่ื่นร�วมก่บผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ โดำย่เฉพื่าะพื่น่กงานในองค์์กรซึึ่�งม่ค์วามส่ำาค์่ญในการข่บเค์ลุ่่อน ส่น่บส่น่น ส่�งเส่ริมให้้บรรลุ่่ 

เป็้าห้มาย่เพ่ื่อค์วามย่่�งย่ืนในการดำำาเนินธ่รกิจ โดำย่ผลุ่การดำำาเนินงานที่่�ผ�านมาจนถึึงป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตไดำ้ดำำาเนินโค์รงการที่่�ค์ำานึงถึึง 

ผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กกลุ่่�มอย่�างต�อเน่อง ดำ่งน่�
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1. มิิติิการกำากับดููแลกิจการท่ี่�ดู่ (Governance)

 1) การป็ระกอบธ่รกิจอย่�างเป็็นธรรม

ประเด็ูนม่ิ�งเน้น แนวปฏิิบัติิ

นโย่บาย่การกำาก่บด้ำแลุ่กิจการ

ท่ี่�ด่ำแลุ่ะจรรย่าบรรณธ่รกิจ

 ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตม่การดำำาเนินการ ดำ่งน่�

1) บริษ่ที่ฯ ไดำ้ป็ร่บป็ร่งนโย่บาย่การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่แลุ่ะค์้�มือจรรย่าบรรณธนชาต โดำย่บริษ่ที่

ในกลุ่่�มธนชาตไดำน้ำานโย่บาย่การกำากบ่ดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำแ่ลุ่ะจรรย่าบรรณของบรษิท่ี่ฯ ไป็พื่จิารณา

ให้้เป็็นไป็ในแนวที่างเดำ่ย่วก่นโดำย่เห้มาะส่มก่บการดำำาเนินธ่รกิจของแต�ลุ่ะบริษ่ที่

2) จ่ดำให้้ผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงานที่่กระดำ่บที่่กค์นของบริษ่ที่ฯ ลุ่งนามย่อมร่บป็ฏิิบ่ติตามนโย่บาย่ 

การกำาก่บดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำ ่ค์้�มอืจรรย่าบรรณ แลุ่ะไม�กระที่ำาการใดำที่่�เป็น็การแส่วงห้าผลุ่ป็ระโย่ชน์

ที่างธ่รกิจที่่�ข่ดำแย่้งที่างผลุ่ป็ระโย่ชน์ (Conflict of Interest) ต�อกลุ่่�มธนชาต แลุ่ะป็ระส่านงาน

ให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตดำำาเนินการเช�นเดำ่ย่วก่นเป็็นป็ระจำาที่่กป็ี

3) จ่ดำที่ำาแบบป็ระเมินตนเองส่ำาห้รบ่พื่น่กงานที่่กค์นในบรษิท่ี่ฯ เพื่อ่เป็็นการที่บที่วน ที่ดำส่อบ แลุ่ะ

ว่ดำระดำ่บค์วามร้้ ค์วามเข้าใจในการป็ฏิิบ่ติตามห้ลุ่่กเกณฑ์์การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ แลุ่ะการ 

ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น แลุ่ะป็ระส่านงานให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ม่การดำำาเนินการ 

เช�นเดำ่ย่วก่นเป็็นป็ระจำาที่่กป็ี
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4) เผย่แพื่ร�อินโฟกราฟิก (Infographics) เก่�ย่วก่บการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่แลุ่ะการต�อต้านการ

ค์อร์ร่ป็ช่�น (CG & Anti-Corruption) เพ่ื่อส่่อส่ารให้้พื่น่กงานที่่กค์นร่บที่ราบผ�านที่างระบบ

อินที่ราเน็ต แลุ่ะเผย่แพื่ร�ผ�านที่างเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่ฯ ให้้ผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กฝ่่าย่ร่บที่ราบ  

โดำย่ม่เนื�อห้าค์รบถึ้วน ร้ป็แบบน่าส่นใจ

5) พ่ื่ฒนาแลุ่ะส่ร้างจิตส่ำานึกค์่ณธรรมจริย่ธรรมแก�บ่ค์ลุ่ากรที่่กระดำ่บ เพ่ื่อให้้ตระห้น่กแลุ่ะ 

ร่บผิดำชอบต�อห้น้าที่่�ภาย่ใต้กรอบของจริย่ธรรมแลุ่ะจรรย่าบรรณต�อส่่งค์ม ที่่�งในเชิงนโย่บาย่

แลุ่ะร้ป็แบบการส่่อส่ารภาย่ในองค์์กรดำ้วย่ร้ป็แบบที่่�เข้าใจง�าย่

การส่�งเส่ริมค้์�ค้์าท่ี่�ม่ค์วาม 

ร่บผิดำชอบต�อส่่งค์ม

 ม่ห้ลุ่่กการในการค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้าอย่�างช่ดำเจนว�า ไม�ส่�งเส่ริมค์้�ค์้าที่่�ไม�ม่ค์วามร่บผิดำชอบต�อส่่งค์ม 

เช�น ลุ่ะเมิดำสิ่ที่ธิมนษ่ย่ชนโดำย่การใชแ้รงงานเดำก็ ห้รือให้้การส่�งเส่ริมการดำำาเนนิธร่กิจที่่�ผิดำศ่ลุ่ธรรม

แลุ่ะผิดำกฎห้มาย่

การเปิ็ดำเผย่ข้อม้ลุ่ต�อส่าธารณะ  ม่การเป็ิดำเผย่ข้อม้ลุ่ดำ้านต�าง ๆ อย่�างค์รบถึ้วน เพื่่อให้้ผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ที่่กฝ่่าย่ส่ามารถึร่บที่ราบ

ถึึงข้อม้ลุ่ดำ้านต�าง ๆ ของบริษ่ที่ฯ ที่่�งดำ้านการเงิน แลุ่ะดำ้านอ่น ๆ อย่�างค์รบถึ้วน ถึ้กต้อง ตรงตาม

เวลุ่า

การค้่์มค์รองสิ่ที่ธิของ 

ผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่

• ม่มาตรฐานการป็ระกอบวิชาช่พื่ที่่�ดำ่ ม่ค์่ณภาพื่

• กำาห้นดำให้้พื่น่กงานเค์ร�งค์ร่ดำในการร่กษาค์วามลุ่่บของบริษ่ที่ฯ ผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ แลุ่ะไม�นำาข้อม้ลุ่ใดำ ๆ  

ของผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ไป็เผย่แพื่ร�แก�บ่ค์ค์ลุ่อ่น

• ไม�นำาข้อม้ลุ่ของผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ไป็ใช้เพ่ื่อป็ระโย่ชน์ของบริษ่ที่ฯ ห้รือเพ่ื่อป็ระโย่ชน์ของบ่ค์ค์ลุ่ใดำ ๆ  

โดำย่มิชอบ เว้นแต�จำาเป็็นต้องป็ฏิิบ่ติตามกฎห้มาย่

• จ่ดำระบบห้รือช�องที่างเพ่ื่อให้้ผ้้ม่ส่�วนได้ำเส่่ย่ส่ามารถึแส่ดำงค์วามคิ์ดำเห็้นห้รือร้องเร่ย่นเก่�ย่วก่บ

บริษ่ที่ฯ ผ�านที่างเว็บไซึ่ตข์องบรษ่ิที่ฯ โที่รศ่พื่ที่ ์ห้นง่สื่อห้รอืจดำห้มาย่อเิลุ่ก็ที่รอนกิส่ ์ห้รอืช�องที่าง 

อ่นใดำ แลุ่ะจะดำำาเนินการแก้ไข รวมท่ี่�งแจ้งผลุ่ให้้ที่ราบโดำย่เร็ว ท่ี่�งน่� บริษ่ที่ฯ ได้ำเปิ็ดำเผย่ข่�นตอน

การร่บเร่องร้องเร่ย่นไว้อย่�างช่ดำเจนที่างเว็บไซึ่ต์บริษ่ที่ฯ

การค้่์มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่

แลุ่ะการร่กษาค์วามม่�นค์ง

ป็ลุ่อดำภ่ย่ของข้อม้ลุ่

 บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค่์ญของการร่กษาค์วามม่�นค์งป็ลุ่อดำภ่ย่

ของข้อม้ลุ่ของลุ้่กค้์า บ่ค์ลุ่ากร แลุ่ะบริษ่ที่ท่ี่�เป็็นค์วามลุ่่บ เน่องจากห้ากม่การนำาข้อม้ลุ่ไป็ใช้ห้รือไป็

เปิ็ดำเผย่โดำย่ไม�ถ้ึกต้องห้รือไม�ได้ำร่บค์วามยิ่นย่อมจากเจ้าของข้อม้ลุ่อาจที่ำาให้้เกิดำค์วามเส่่ย่ห้าย่ต�อ

เจ้าของข้อม้ลุ่แลุ่ะบริษ่ที่ ท่ี่�งในเร่องค์วามน่าเช่อถืึอ ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ของตนเองแลุ่ะของส่�วนรวม 

ด่ำงน่�น เพ่ื่อเป็็นการป้็องก่นมิให้้ม่การลุ่ะเมิดำสิ่ที่ธิในข้อม้ลุ่ ได้ำกำาห้นดำมาตรการในการเก็บร่กษาข้อม้ลุ่

ของลุ้่กค้์าอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ ซึึ่�งระบ่อย้่�ในค้์�มือจรรย่าบรรณ โดำย่ไม�ให้้ม่การเปิ็ดำเผย่ข้อม้ลุ่ห้รือค์วามลุ่่บ

ของลุ้่กค้์า เว้นแต�กฎห้มาย่กำาห้นดำให้้ต้องเปิ็ดำเผย่ ห้รือได้ำร่บอน่ญาตเป็็นลุ่าย่ลุ่่กษณ์อ่กษรจากลุ้่กค้์า 

แลุ่ะไม�นำาข้อม้ลุ่ของลุ้่กค้์าไป็แส่วงห้าป็ระโย่ชน์

 นอกจากน่� ในปี็ 2563 บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ได้ำม่การเตร่ย่มการเพ่ื่อให้้ม่การป็ฏิิบ่ติ

ตามกฎเกณฑ์์ที่างการเก่�ย่วก่บการค้่์มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่แลุ่ะการร่กษาค์วามม่�นค์งป็ลุ่อดำภ่ย่ของ

ข้อม้ลุ่ ท่ี่�งในส่�วนของลุ้่กค้์า ผ้้ที่ำาธ่รกรรมก่บบริษ่ที่ รวมถึึงบ่ค์ลุ่ากรในองค์์กร เพ่ื่อให้้ม่การป็ฏิิบ่ติได้ำ

ค์รบถ้ึวนเม่อ พื่.ร.บ. ค้่์มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่ม่ผลุ่ใช้บ่งค่์บ

ค์วามร่บผิดำชอบต�อเจ้าห้น่� บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตป็ฏิิบ่ติตามส่่ญญาแลุ่ะข้อผ้กพื่่นต�าง ๆ ที่่�ม่ต�อเจ้าห้น่�อย่�าง

เค์ร�งค์ร่ดำ โดำย่เฉพื่าะเร่องเง่อนไขการค์ำ�าป็ระก่น การบริห้ารเงินที่่น แลุ่ะกรณ่ที่่�เกิดำการผิดำน่ดำ 

ชำาระห้น่� ที่่�งเรอ่งว่ตถ่ึป็ระส่งค์ก์ารใชเ้งนิ การชำาระเงนิตน้แลุ่ะดำอกเบ่�ย่ เงอ่นไขการค์ำ�าป็ระก่นแลุ่ะ

เร่องอ่นใดำที่่�ตกลุ่งไว้ก่บเจ้าห้น่� โดำย่บริษ่ที่ฯ จะราย่งานฐานะแลุ่ะข้อม้ลุ่ที่างการเงินแก�เจ้าห้น่�ตาม

เง่อนไขที่่�ตกลุ่งก่น ดำ้วย่ค์วามถึ้กต้อง โป็ร�งใส่ อย่�างส่มำ�าเส่มอ 

ส่ำาห้ร่บการบริห้ารเงินที่่น บริษ่ที่ฯ ให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บค์วามม่�นค์ง แข็งแกร�ง แลุ่ะบริห้าร 

ส่ภาพื่ค์ลุ่�องอย่�างพื่อเพื่่ย่งในการชำาระห้น่�ค์ืนแก�เจ้าห้น่�ตามกำาห้นดำเวลุ่า
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ประเด็ูนม่ิ�งเน้น แนวปฏิิบัติิ

ค์วามร่บผิดำชอบต�อการป้็องก่น

การลุ่ะเมิดำลิุ่ขสิ่ที่ธิ�ซึ่อฟต์แวร์

ด้้านนโยบาย

บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตกำาห้นดำให้้ม่มาตรฐานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่เค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์

แลุ่ะการใช้งาน เพื่่อค์วบค์่มการลุ่ะเมิดำลุ่ิขส่ิที่ธิ�ซึ่อฟต์แวร์ในเร่องการติดำต่�งอ่ป็กรณ์ฮาร์ดำแวร์ 

โป็รแกรมส่ำาเร็จร้ป็บนเค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์ แลุ่ะการติดำต่�งโป็รแกรมอ่น ๆ

ด้้านกระบวนการ

• ม่กระบวนการในการจ่ดำเก็บที่ะเบ่ย่นที่ร่พื่ย์่ส่ินแลุ่ะส่อบที่านเพื่่อป็ร่บป็ร่งที่ะเบ่ย่น อย่�างน้อย่

ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง โดำย่การส่�งเจ้าห้น้าที่่�เข้าส่ำารวจซึ่อฟต์แวร์บนเค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์ของพื่น่กงาน

• ม่กระบวนการลุ่งที่ะเบ่ย่นส่่�งซึ่ื�อเม่อม่การร้องขอจากผ้้ใช้งาน

ด้้านเทคโนโลยี

• ผ้้ใช้งานเค์ร่องค์อมพิื่วเตอร์ ไม�ส่ามารถึติดำต่�งซึ่อฟต์แวร์ได้ำเอง ห้ากต้องการใช้งานซึ่อฟต์แวร์

จะต้องผ�านการอน่ม่ติจากฝ่่าย่งาน แลุ่ะต้องที่ำาการร้องขอมาย่่งห้น่วย่งานระบบส่ารส่นเที่ศแลุ่ะ

เที่ค์โนโลุ่ย่่เพ่ื่อดำำาเนินการ จึงจะได้ำสิ่ที่ธิในการใช้ซึ่อฟต์แวร์น่�น ๆ

• ม่ระบบ Desktop Management ในการตรวจส่อบซึ่อฟต์แวร์ท่ี่�ม่การติดำต่�งใช้งานบน 

เค์ร่องค์อมพิื่วเตอร์ แลุ่ะเก็บข้อม้ลุ่เพ่ื่อจ่ดำที่ำาเป็็นราย่งาน

 2) การต�อต้านการที่่จริตแลุ่ะการค์อร์ร่ป็ช่�น

 กลุ่่�มธนชาตตระห้นก่ดำว่�า การค์อร์ร่ ป็ช่�นส่�งผลุ่ร้าย่แลุ่ะเป็น็อป่็ส่รรค์ต�อการพ่ื่ฒนาส่่งค์มแลุ่ะเศรษฐกิจของป็ระเที่ศ รวมที่่�งส่ร้าง

ค์วามไม�เป็็นธรรมในการดำำาเนินธ่รกิจ จึงไดำ้ร�วมมือก่บที่่�งภาค์ร่ฐแลุ่ะภาค์เอกชนภาย่ใต้โค์รงการ CAC ดำ้วย่การแส่ดำงเจตนารมณ์ แลุ่ะ

เขา้ร�วมเป็น็ส่มาชกิในโค์รงการดำง่กลุ่�าว ต่�งแต�ป็ ี2557 แลุ่ะในป็ ี2563 บรษ่ิที่ฯ แลุ่ะบรษ่ิที่ในกลุ่่�มธนชาตที่ก่บรษ่ิที่ไดำผ้�านการร่บรองการ

ต�ออาย่่ส่มาชิก โดำย่กลุ่่�มธนชาตไดำ้กำาห้นดำ “นโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น” มาตรการ ข่�นตอน แลุ่ะกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานที่่�เก่�ย่วข้อง 

เพื่่อให้้พื่น่กงานที่่กค์นในกลุ่่�มธนชาตย่ึดำถึือป็ฏิิบ่ติ ไดำ้แก�

 1. ค์ณะกรรมการบริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ได้ำอน่ม่ตินโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น แลุ่ะม่การที่บที่วนเป็็นป็ระจำา 

โดำย่นโย่บาย่ได้ำกำาห้นดำค์วามห้มาย่ของค์ำาว�า “ค์อรร่์ป็ช่�นแลุ่ะร้ป็แบบการค์อร์ร่ป็ช่�น” ไว้อย่�างช่ดำเจน มส่่าระส่ำาค์ญ่ว�า กรรมการ ผ้บ้รหิ้าร 

พื่น่กงาน ต้องไม�เร่ย่กร้อง ดำำาเนินการ ห้รือย่อมร่บการค์อร์ร่ป็ช่�นในที่่กร้ป็แบบ ที่่�งที่างตรงแลุ่ะที่างอ้อม ไม�ว�าจะเพ่ื่อป็ระโย่ชน์ต�อ 

องค์์กร ตนเอง ค์รอบค์ร่ว เพื่่อน ห้รือค์นร้้จ่ก ดำ้วย่การป็ฏิิบ่ติตนเป็็นแบบอย่�างที่่�ดำ่ แลุ่ะให้้ผ้้บริห้ารของกลุ่่�มธนชาตม่ห้น้าที่่�ดำ้แลุ่แลุ่ะให้ ้

การส่น่บส่น่นการป็ฏิิบ่ติ รวมที่่�งที่บที่วนค์วามเห้มาะส่มของมาตรการต�าง ๆ  ให้้ส่อดำค์ลุ่้องก่บการเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งของธ่รกิจ ข้อบ่งค์่บ แลุ่ะ

ข้อกำาห้นดำของกฎห้มาย่

 2. กำาห้นดำให้้การต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นเป็็นส่�วนห้นึ�งของค์�านิย่มห้ลุ่่กองค์์กร (Core Values) ห้รือ C3SIP (ซ่ึ่ส่ามส่ิบ) 

เพื่่อให้้พื่น่กงานที่่กค์นในกลุ่่�มธนชาตนำาไป็ใช้เป็็นห้ลุ่่กป็ฏิิบ่ติ โดำย่ม่ส่าระส่ำาค์่ญ ดำ่งน่�

- Customer Focus : ตอบส่นองค์วามต้องการของลุ่้กค์้า

- Collaboration : ม่การที่ำางานเป็็นที่่ม

- Commitment : ป็ฏิิบ่ติห้น้าที่่�ให้้ส่ำาเร็จตามเป็้าห้มาย่

- Spirit : ที่่�มเที่ในการที่ำางาน

- Integrity : ย่ึดำม่�นในค์วามซึ่่อส่่ตย่์ส่่จริต แลุ่ะต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น

- Professional : ม่ค์วามร้้ค์วามส่ามารถึเพื่่ย่งพื่อในการป็ฏิิบ่ติห้น้าที่่�

 3. การป็ระเมนิค์วามเส่่�ย่งดำา้นการค์อร์ร่ป็ช่�นของแต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต ใชห้้ลุ่ก่การแลุ่ะวธิก่ารป็ระเมนิค์วามเส่่�ย่ง แลุ่ะ 

การค์วบค์่มดำ้วย่ตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซึึ่�งเป็็นห้นึ�งในเค์ร่องมือส่ำาห้ร่บการบริห้ารค์วามเส่่�ย่ง 

ดำ้านป็ฏิิบ่ติการ ไดำ้แก� การระบ่ค์วามเส่่�ย่ง ป็ระเมินระดำ่บค์วามเส่่�ย่ง กำาห้นดำระบบการค์วบค์่มภาย่ในเพ่ื่อค์วบค์ม่แลุ่ะลุ่ดำค์วามเส่่�ย่ง 

เพ่ื่อป็้องก่นค์วามเส่่�ย่งดำ้านการค์อร์ร่ป็ช่�น รวมที่่�งม่การติดำตามแลุ่ะที่บที่วนค์วามเส่่�ย่งดำ้านการค์อร์ร่ป็ช่�นอย่�างส่มำ�าเส่มอเป็็นป็ระจำา 

ที่่ก 3 ป็ี ห้รือที่่กค์ร่�งที่่�ม่การเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งของป็ัจจ่ย่เส่่�ย่งต�าง ๆ ที่่�ส่�งผลุ่กระที่บต�อกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานอย่�างม่น่ย่ส่ำาค์่ญ โดำย่ม่การ

ติดำตามค์วามคื์บห้น้าของแผนป็ฏิิบ่ติ การดำำาเนินการตามมาตรการค์วบค์่มค์วามเส่่�ย่ง แลุ่ะราย่งา นผลุ่การป็ระเมินต�อค์ณะกรรมการ

ตรวจส่อบ แลุ่ะค์ณะกรรมการของบริษ่ที่ที่ราบ
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 4. กำาห้นดำมาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น เพื่่อให้้พื่น่กงานของกลุ่่�มธนชาตย่ึดำถึือป็ฏิิบ่ติภาย่ใต้ห้ลุ่่กการค์วบค์่มภาย่ใน 

ที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามเส่่�ย่งดำ้านการค์อร์ร่ป็ช่�นแลุ่ะนโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น โดำย่ม่การที่บที่วนแนวป็ฏิิบ่ติให้้ม่ค์วามเห้มาะส่ม

ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามเส่่�ย่งเป็็นป็ระจำา พื่ร้อมที่่�งกำาห้นดำบที่ลุ่งโที่ษส่ำาห้ร่บพื่น่กงานที่่�ม่ส่�วนเก่�ย่วข้องก่บการค์อร์ร่ป็ช่�น

 5. กลุ่่�มธนชาตให้ค้์วามส่ำาค์ญ่เป็น็อย่�างย่ิ�งก่บร้ป็แบบของการค์อร์ร่ป็ช่�นในที่ก่ร้ป็แบบ โดำย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งในเร่อง “การให้ ้ร่บ 

ของขว่ญ ของกำาน่ลุ่ การเลุ่่�ย่งร่บรอง ห้รือผลุ่ป็ระโย่ชน์อ่น” เพื่ราะอาจนำาไป็ส้่�การค์อร์ร่ป็ช่�นไดำ้โดำย่ง�าย่ จึงไดำ้กำาห้นดำไว้ในนโย่บาย่

การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการท่ี่�ดำ่ ค์้�มือจรรย่าบรรณ นโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น มาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น แลุ่ะระเบ่ย่บป็ฏิิบ่ติที่่� 

เก่�ย่วข้อง ค์รอบค์ลุ่่มถึึงข่�นตอน การป็ฏิิบ่ติแลุ่ะการค์วบค์่ม รวมถึึงการราย่งานต�อผ้้บ่งค์่บบ่ญชาให้้ร่บที่ราบเก่�ย่วก่บการดำำาเนินการ 

ดำง่กลุ่�าว การฝ่า่ฝื่นห้รือไม�ป็ฏิบิติ่ตามนโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น มาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น ห้รือระเบย่่บต�าง ๆ  แลุ่ะการกระที่ำา 

ที่่�เป็็นการส่น่บส่น่น ช�วย่เห้ลุ่ือ ห้รือให้้ค์วามร�วมมือก่บการค์อร์ร่ป็ช่�น ถึือเป็็นค์วามผิดำแลุ่ะม่การพื่ิจารณาโที่ษที่างวิน่ย่

 6. เพื่่อให้้การต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่มากย่ิ�งขึ�น กลุ่่�มธนชาตไดำ้กำาห้นดำให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ม่ระเบ่ย่บข่�นตอนป็ฏิิบ่ติ 

ข้อแนะนำาเก่�ย่วก่บการแจ้งเบาะแส่แลุ่ะข้อร้องเร่ย่นเก่�ย่วก่บการที่่จริตค์อร์ร่ป็ช่�นเป็็นการเฉพื่าะ แลุ่ะกำาห้นดำให้้ม่ช�องที่างที่่�ป็ลุ่อดำภ่ย่

ส่ำาห้ร่บบ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอกแลุ่ะพื่น่กงานภาย่ในกลุ่่�มธนชาต ที่่�พื่บเห้็นเห้ต่ส่งส่่ย่ที่่�เข้าข�าย่การกระที่ำาที่่จริตค์อร์ร่ป็ช่�น ส่ามารถึแจ้งเบาะแส่

ห้รือข้อร้องเร่ย่น ซึึ่�งข้อม้ลุ่ของผ้้แจ้งเบาะแส่จะถ้ึกส่�งให้้แก�ผ้้บริห้ารส่้งส่่ดำของห้น่วย่งานตรวจส่อบภาย่ใน โดำย่ข้อม้ลุ่จะถ้ึกเก็บไว้เป็็น

ค์วามลุ่่บ แลุ่ะนำาเส่นอต�อค์ณะกรรมการตรวจส่อบ ซึ่ึ�งจะม่การราย่งานต�อค์ณะกรรมการบริษ่ที่ ตามลุ่ำาดำ่บ นอกจากน่� กลุ่่�มธนชาตย่่ง

มน่โย่บาย่ให้้ค์วามเป็น็ธรรมแลุ่ะให้้ค์วามค์่ม้ค์รองต�อพื่นก่งานที่่�แจ้งเบาะแส่ห้รือป็ฏิเิส่ธการค์อร์ร่ป็ช่�น แมก้ารกระที่ำาน่�นจะที่ำาให้อ้งค์ก์ร

ส่้ญเส่่ย่โอกาส่ที่างธ่รกิจ รวมที่่�งส่น่บส่น่นแลุ่ะชมเชย่พื่น่กงานที่่�แจ้งเบาะแส่ดำ่งกลุ่�าว

 7. กำาห้นดำให้้ผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงานที่่กค์นลุ่งนามย่อมร่บป็ฏิิบ่ติตามนโย่บาย่ มาตรการ แลุ่ะระเบ่ย่บป็ฏิิบ่ติต�าง ๆ ของ 

กลุ่่�มธนชาต เก่�ย่วก่บการกำาก่บดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำ ่ค์้�มอืจรรย่าบรรณ การต�อตา้นการค์อรร่์ป็ช่�น การแจง้เบาะแส่การที่จ่รติแลุ่ะการค์อรร่์ป็ช่�น 

การให้้ ร่บ ของขว่ญ ของกำานลุ่่ การเลุ่่�ย่งร่บรอง ห้รอืผลุ่ป็ระโย่ชนอ์น่ มาตรการค์่ม้ค์รองขอ้มลุ้่ส่�วนบค่์ค์ลุ่ของลุ่ก้ค์า้ รวมที่่�งระเบย่่บอน่ ๆ  

ที่่�เก่�ย่วข้องอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ

 8. บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตไดำ้จ่ดำที่ำาห้น่งส่ือ เพื่่อส่่อส่ารให้้ค์้�ค์้าแลุ่ะต่วแที่นที่างธ่รกิจร่บที่ราบแลุ่ะขอค์วามร�วมมือ

ส่น่บส่น่นการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น โดำย่การงดำเว้นการให้้ของขว่ญแก�ผ้้บริห้ารห้รือพื่น่กงานของกลุ่่�มธนชาตไม�ว�าจะเป็็นช�วงเที่ศกาลุ่

ห้รือโอกาส่อ่นใดำ โดำย่จ่ดำส่�งในร้ป็แบบของจดำห้มาย่ ห้รือจดำห้มาย่อิเลุ่็กที่รอนิกส่์ แลุ่ะเป็ิดำเผย่ในเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่ฯ

 9. เพ่ื่อเป็็นการป็ระเมินผลุ่การป็ฏิิบ่ติตามนโย่บาย่แลุ่ะมาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น ค์ณะกรรมการตรวจส่อบของแต�ลุ่ะ

บริษ่ที่จะที่ำาห้น้าที่่�ส่อบที่านให้้แต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตม่การค์วบค์่มภาย่ในอย่�างเพ่ื่ย่งพื่อ แลุ่ะส่อบที่านการป็ฏิิบ่ติงานให้้เป็็นไป็

ตามนโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น โดำย่ห้น่วย่งานตรวจส่อบจะที่ำาการตรวจส่อบตามแผนการตรวจส่อบป็ระจำาป็ีที่่�ได้ำร่บมอบห้มาย่จาก 

ค์ณะกรรมการตรวจส่อบ แลุ่ะราย่งานผลุ่การตรวจส่อบที่่�ม่น่ย่ส่ำาค์่ญแลุ่ะข้อเส่นอแนะต�อค์ณะกรรมการตรวจส่อบ

 ที่่�งน่� เพ่ื่อให้้บ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอกไดำ้ร่บที่ราบเจตนารมณ์ของกลุ่่�มธนชาตในการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น กลุ่่�มธนชาตจึงไดำ้เผย่แพื่ร�

นโย่บาย่ต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นให้้บ่ค์ค์ลุ่ภาย่นอกร่บที่ราบผ�านที่างเว็บไซึ่ต์ของแต�ลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต โดำย่ในส่�วนของบริษ่ที่ฯ เผย่แพื่ร� 

ผ�านที่างเว็บไซึ่ต์ของบริษ่ที่ฯ (www.thanachart.co.th)

 ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตม่การป็ระกาศให้้ส่าธารณชนร่บที่ราบเร่อง การงดำให้้แลุ่ะงดำร่บของขว่ญแลุ่ะของกำาน่ลุ่ต�าง ๆ 

(No Gift Policy) เพ่ื่อไม�ก�อให้้เกิดำการโน้มน้าวห้รือจ้งใจอย่�างไม�เป็็นธรรมต�อการป็ระกอบธ่รกิจแลุ่ะไม�ให้้เกิดำค์วามข่ดำแย่้งที่าง 

ผลุ่ป็ระโย่ชน์ โดำย่โค์รงการ CAC ไดำ้มอบตราส่่ญลุ่่กษณ์ No Gift Policy ที่่�ออกแบบเฉพื่าะส่ำาห้ร่บบริษ่ที่ที่่�ผ�านการร่บรองจากโค์รงการ 

CAC ให้้ก่บบริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาต โดำย่บริษ่ที่ฯ แลุ่ะบริษ่ที่ในกลุ่่�มธนชาตได้ำเผย่แพื่ร�ตราส่่ญลุ่่กษณ์ดำ่งกลุ่�าวผ�านระบบ

อินที่ราเน็ตแลุ่ะเว็บไซึ่ต์ของแต�ลุ่ะบริษ่ที่แลุ่้ว
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 3) การบริห้ารจ่ดำการห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่าน

 กลุ่่�มธนชาตให้ค้์วามส่ำาค์ญ่ในการบรหิ้ารจด่ำการห้�วงโซึ่�อป่็ที่าน เช�นเดำย่่วก่บการดำำาเนนิงานเพ่ื่อให้เ้กดิำค์วามย่่�งย่นืในดำา้นอน่ ๆ  

โดำย่ม่�งเน้นการบริห้ารจ่ดำการห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่านดำ้วย่ห้ลุ่่กธรรมาภิบาลุ่แลุ่ะจรรย่าบรรณในการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ค์ำานึงถึึงผลุ่กระที่บต�อเศรษฐกิจ 

สิ่�งแวดำลุ่้อม แลุ่ะส่่งค์ม ที่่�งน่� เพื่่อป็้องก่นค์วามเส่่�ย่งที่่�อาจส่�งผลุ่กระที่บต�อภาพื่ลุ่่กษณ์แลุ่ะการดำำาเนินงานที่่�งที่างตรงแลุ่ะที่างอ้อม  

แลุ่ะเพื่ิ�มโอกาส่ในการดำำาเนินธ่รกิจให้ม� ๆ ผ�านห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่านของกลุ่่�มธนชาต

 การดำำาเนินธ่รกิจต้องอาศ่ย่ค์วามร�วมมือก่บค์้�ค์้า เพ่ื่อส่�งมอบผลุ่ิตภ่ณฑ์์แลุ่ะการบริการ ที่่�ตอบโจที่ย์่ค์วามต้องการของ 

กลุ่่�มธนชาตแลุ่ะลุ่้กค์้า ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตม่ค์้�ค์้าที่่�ส่ามารถึแย่กป็ระเภที่ไดำ้ดำ่งน่�

 1. งานจ่ดำซืึ่�อเค์ร่องเข่ย่นแบบพิื่มพ์ื่แลุ่ะส่ินค้์าท่ี่�วไป็ ไดำ้แก� ส่ินค้์าห้รือบริการที่่�วไป็ เค์ร่องเข่ย่น อ่ป็กรณ์ส่ำาน่กงาน  

งานแบบพื่ิมพื่์ส่ำาค์่ญ งานแบบพื่ิมพื่์ที่่�วไป็ งานผลุ่ิตบ่ตรพื่ลุ่าส่ติก แลุ่ะจ่ดำซึ่ื�อเบ็ดำเตลุ่็ดำ

 2. งานว�าจา้งบรกิารจากผ้ใ้ห้บ้รกิารภาย่นอก ไดำแ้ก� งานการตลุ่าดำแลุ่ะส่�งเส่รมิการขาย่ งานป็ระชาส่่มพ่ื่นธ ์งานบรกิารขนส่�ง

เอกส่าร งานบริการร่กษาค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ งานจ้างที่ำาค์วามส่ะอาดำ งานบริการข่บรถึ งานบริการร่บ-ส่�งเอกส่าร ซึ่ึ�งเป็็นการใช้บริการจาก

บริษ่ที่ที่่�ไดำ้มาตรฐานแลุ่ะม่การดำำาเนินการที่่�เป็็นไป็ตามกฎห้มาย่แรงงานของที่างราชการ

 3. งานดำ้านอาค์ารส่ถึานที่่� ไดำ้แก� งานตกแต�งป็ร่บป็ร่งส่ำาน่กงานท่ี่�งอาค์ารส่ำาน่กงานให้ญ�แลุ่ะส่าขา งานป็ร่บป็ร่ง ซึ่�อมแซึ่ม 

บำาร่งร่กษา เป็ลุ่่�ย่นอะไห้ลุ่�ห้รืออป่็กรณภ์าย่ในที่่�ที่ำาการของอาค์ารส่ำานก่งานห้รือบริเวณที่่�ตดิำต่�งเค์ร่องอเิลุ่ก็ที่รอนิกส่ ์แลุ่ะงานเฟอร์นเิจอร์

 4. งานจ่ดำซืึ่�อเที่ค์โนโลุ่ย่่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะเค์ร่องใช้ส่ำาน่กงาน ได้ำแก� อ่ป็กรณ์ส่ำาน่กงานด้ำานอิเล็ุ่กที่รอนิกส่์ (ค์อมพิื่วเตอร์  

เค์ร่องถึ�าย่เอกส่ารชนิดำ Multifunction) อ่ป็กรณ์ร่กษาค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ (กลุ่้อง CCTV อ่ป็กรณ์ส่�งส่่ญญาณแจ้งเห้ต่ Burglar Alarm)

 กระบวนการป็ระเมินค์วามเส่่�ย่งค์้�ค์้า

 กลุ่่�มธนชาตม่นโย่บาย่แลุ่ะห้ลุ่่กเกณฑ์์ที่่�ช่ดำเจนในการค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้า โดำย่ม่�งส่�งเส่ริมธ่รกิจที่่�ต่�งม่�นในห้ลุ่่กธรรมาภิบาลุ่ม ่

จรรย่าบรรณในการดำำาเนินธ่รกิจดำ้วย่ค์วามโป็ร�งใส่แลุ่ะเป็็นธรรม ค์ำานึงถึึงส่่งค์มแลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อม นอกจากน่� กลุ่่�มธนชาตม่กระบวน 

การตรวจส่อบที่่�ช่ดำเจน ม่การที่บที่วนแลุ่ะป็ร่บป็ร่งกระบวนการจ่ดำซึ่ื�อจ่ดำจ้าง แลุ่ะการจ่ดำป็ระช่มร�วมก่นเพื่่อเป็ิดำโอกาส่ให้้ค์้�ค์้าไดำ้ร�วม 

แส่ดำงค์วามค์ิดำเห้็น ตลุ่อดำจนการตรวจส่อบแลุ่ะการแก้ไขป็ัญห้าที่่�เกิดำขึ�น แลุ่ะส่�งเส่ริมค์วามร้้เพื่่อพื่่ฒนาค์้�ค์้าอ่นเป็็นการร�วมพื่่ฒนา 

เศรษฐกิจให้้เติบโตอย่�างม่�นค์งย่่�งย่ืน

 กระบวนการจ่ดำซึ่ื�อส่ินค์้าแลุ่ะบริการ

 1. การค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้าที่่�ม่ค์่ณส่มบ่ติเป็็นไป็ตามห้ลุ่่กเกณฑ์์ (Pre-qualification)

 2. การป็ระเมินค์่ณภาพื่แลุ่ะราค์า (Price Performance)

 3. การจ่ดำกลุ่่�มค์้�ค์้าตามลุ่ำาดำ่บค์วามส่ำาค์่ญแลุ่ะค์วามเส่่�ย่งที่่�ม่ผลุ่ต�อค์วามย่่�งยื่นแลุ่ะค์วามเส่่�ย่งที่่�ม่ผลุ่ต�อกระบวนการจ่ดำซืึ่�อ 

(Vendor Risk Assessment)

 กระบวนการในการติดำตาม ตรวจส่อบ แลุ่ะป็ระเมินผลุ่ค์้�ค์้า

 การตรวจส่อบติดำตามค์้�ค้์า กลุ่่�มธนชาตไดำ้จ่ดำให้้ม่การเข้าเย่่�ย่มค์้�ค์้าราย่ส่ำาค์่ญอย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง เพ่ื่อให้้ม่�นใจว�าค์้�ค์้า

ป็ฏิิบ่ติตามจรรย่าบรรณค์้�ค์้าของกลุ่่�มธนชาต โดำย่บ้รณาการป็ระเดำ็นดำ้านสิ่�งแวดำลุ่้อม ส่่งค์ม แลุ่ะธรรมาภิบาลุ่ไว้ในจรรย่าบรรณค์้�ค์้า 

เพื่่อส่�งเส่ริมให้้เกิดำการพื่่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืนตลุ่อดำที่่�งห้�วงโซึ่�อ่ป็ที่าน

 ในด้ำานการป็ระเมินผลุ่ค้์�ค้์า กลุ่่�มธนชาตได้ำจ่ดำที่ำาแบบป็ระเมินค์วามพึื่งพื่อใจในการใช้บริการของค้์�ค้์า แลุ่ะส่ร้างช�องที่าง 

ในการร่บเร่องร้องเร่ย่น แลุ่ะ/ห้รือ ติชมจากค้์�ค้์า ตลุ่อดำจนส่่�มต่วอย่�างเลืุ่อกค้์�ค้์าในแต�ลุ่ะกลุ่่�มเพ่ื่อเข้าเย่่�ย่มชม ติดำตาม ตรวจส่อบ 

แลุ่ะป็ระเมินผลุ่การดำำาเนินงานของค้์�ค้์า นอกจากน่� กลุ่่�มธนชาตได้ำกำาก่บด้ำแลุ่แลุ่ะบริห้ารงานจ่ดำซืึ่�อจ่ดำจ้างท่ี่�ที่ำาห้น้าท่ี่�ร�วมก่บผ้้เก่�ย่วข้อง 

จากห้น่วย่งานต�าง ๆ เพ่ื่อร�วมก่นตรวจส่อบข้อเท็ี่จจริงแลุ่ะดำำาเนินการแก้ไขปั็ญห้า ตลุ่อดำจนให้้ค์ำาแนะนำาค้์�ค้์าในการป็ร่บป็ร่งแลุ่ะ 

พ่ื่ฒนาค่์ณภาพื่การผลิุ่ตสิ่นค้์าแลุ่ะการให้้บริการให้้ด่ำยิ่�งขึ�น ท่ี่�งน่� ห้ากค้์�ค้์าไม�ส่ามารถึดำำาเนินการได้ำตามมาตรฐานท่ี่�กำาห้นดำ 

กลุ่่�มธนชาตจะม่บที่ลุ่งโที่ษค้์�ค้์าตามค์วามเห้มาะส่ม เพ่ื่อย่กระด่ำบค้์�ค้์าให้้พ่ื่ฒนาท่ี่�งที่างด้ำานเศรษฐกิจ ส่่งค์ม แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ้่อมไป็ 

พื่ร้อม ๆ ก่นอย่�างย่่�งยื่น
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 การดำำาเนินงานในป็ี 2563

 ในป็ี 2563 ค์้�ค์้าของกลุ่่�มธนชาตกว�าร้อย่ลุ่ะ 90 ของค์้�ค์้าที่่�งห้มดำ ไดำ้ร่บที่ราบแลุ่ะเข้าใจขอบเขตแนวป็ฏิิบ่ติในการดำำาเนิน

ธ่รกิจตามข้อกำาห้นดำกฎห้มาย่รวมถึึงแนวที่างการพ่ื่ฒนาอย่�างย่่�งย่ืนที่่�ระบ่ไว้ในจรรย่าบรรณค์้�ค์้าแลุ่ะตอบร่บจรรย่าบรรณก�อนการ 

เข้าร�วมเป็็นค์้�ค้์าของกลุ่่�มธนชาต โดำย่ค์้�ค์้าที่่กราย่จะต้องไม�ที่ำาการลุ่ะเมิดำส่ิที่ธิมน่ษย่ชนจากการจ้างงาน ไม�ใช้แรงงานเดำ็ก ไม�จ้างงาน

ผิดำกฎห้มาย่ ม่การบริห้ารจ่ดำการที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม ม่นโย่บาย่ด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการ

ที่ำางาน ม่จริย่ธรรมที่างธ่รกิจ ที่ำาการค้์าด้ำวย่ค์วามเป็็นธรรม ซึ่ึ�งห้ากพื่บว�าม่ค์้�ค์้าราย่ใดำม่การลุ่ะเมิดำส่ิที่ธิมน่ษย่ชน จะแจ้งเตือนแลุ่ะ

กำาห้นดำระย่ะเวลุ่าให้้ป็ร่บป็ร่งในป็ระเด็ำนดำง่กลุ่�าวห้รือย่กเลิุ่กส่่ญญา แลุ่ะถึอดำราย่ช่อออกจากที่ะเบย่่นผ้้ขาย่อย่�างถึาวร ที่่�งน่� เพ่ื่อป้็องก่น 

ค์วามเส่่�ย่งที่่�อาจส่�งผลุ่กระที่บต�อภาพื่ลุ่่กษณ์แลุ่ะการดำำาเนินงานของกลุ่่�มธนชาตในอนาค์ต

 ส่ำาห้ร่บค์้�ค์้าราย่ให้ม� กลุ่่�มธนชาตจะป็ระเมินค์่ดำเลุ่ือกค์้�ค์้าจากข้อกำาห้นดำที่่�ระบ่ในจรรย่าบรรณค์้�ค์้าอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ โดำย่ม่การ

ติดำตามแลุ่ะป็ระเมินผลุ่การดำำาเนินงานของค์้�ค์้าให้้เป็็นไป็ตามจรรย่าบรรณค์้�ค์้า นอกจากน่� ย่่งได้ำพื่่ฒนาส่่ญญาจ่ดำซืึ่�อจ่ดำจ้างมาตรฐาน

ที่่�เพิื่�มเง่อนไขนโย่บาย่การต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�นเพ่ื่อนำาไป็ป็ฏิิบ่ติอย่�างเค์ร�งค์ร่ดำ โดำย่จะดำำาเนินการตรวจ ติดำตามแลุ่ะป็ระเมินค์้�ค์้า 

อย่�างต�อเน่อง

 ต่วอย่�างโค์รงการ

 โครงการจััด้ซื้้�ออุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์์

 กำาห้นดำแนวที่างการจ่ดำซืึ่�อที่่�เน้นว่ส่ดำ่ที่่�ช�วย่ลุ่ดำการป็ลุ่�อย่ก๊าซึ่ค์าร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์ แลุ่ะเป็็นมิตรต�อสิ่�งแวดำลุ่้อม โดำย่

อ่ป็กรณ์อิเลุ่็กที่รอนิกส่์ต�าง ๆ ที่่�จ่ดำซืึ่�อจ่ดำจ้างส่รรห้าจะต้องไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างไฟฟ้าของส่ถึาบ่นระดำ่บ

ป็ระเที่ศ เช�น Underwriter Laboratory (UL) พื่ร้อมที่่�งไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานการป็้องก่นการรบกวนที่างค์ลุ่่นแม�เห้ล็ุ่กไฟฟ้า

ของส่ถึาบ่นระดำ่บป็ระเที่ศ เช�น Federal Communication Commission (FCC) ที่่�ส่ำาค์่ญต้องไดำ้ร่บการร่บรองมาตรฐานการ

ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงานของส่ถึาบ่นระดำ่บป็ระเที่ศ เช�น Energy Star 5 แลุ่ะต้องไดำ้ร่บรองมาตรฐานที่างดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม 

ของส่ถึาบ่นระดำ่บป็ระเที่ศ เช�น Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) แลุ่ะการจ่ดำซึ่ื�อเค์ร่องค์อมพื่ิวเตอร์

พื่ร้อมที่่�งอป่็กรณต์�อพื่�วง การส่รรห้าบริการเค์รอ่งถึ�าย่เอกส่าร Multifunction แลุ่ะอป่็กรณเ์ค์รอ่งใชไ้ฟฟ้าอน่ ๆ  ที่่�ผ�านการร่บรองค์ณ่ภาพื่

ผลุ่ิตภ่ณฑ์์จากโค์รงการฉลุ่ากเข่ย่ว (Thai Green Label Scheme)

 โครงการปรับปรุงตกแต่งส์าขาและอาคารส์ำานักงาน

 กำาห้นดำแนวที่างการจ่ดำห้าว่ส่ดำ่ในการก�อส่ร้างป็ร่บป็ร่งตกแต�งส่าขา แลุ่ะอาค์ารส่ำาน่กงาน ที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม ที่่�งน่�

เนอ่งจากกลุ่่�มธนชาตตระห้นก่ถึึงค์วามส่ำาค์ญ่ของการเลุ่อืกใชว่้ส่ดำท่ี่่�ไดำม้าตรฐาน ดำา้นค์วามป็ลุ่อดำภย่่ อาช่วอนามย่่ แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่อ้ม เช�น 

การเลุ่ือกใช้ส่่ส่ำาห้ร่บที่าที่่�เป็็นป็ระเภที่ลุ่ดำป็ริมาณส่ารอินที่ร่ย่์ระเห้ย่ (Volatile Organic Compounds: VOCs) ให้้เห้ลุ่ือน้อย่ที่่�ส่่ดำแลุ่ะ

ป็ราศจากส่ารอ่นตราย่กลุ่่�มอ่ลุ่ค์ิลุ่ฟีนอลุ่เอที่อกซึ่ิเลุ่ที่ (Alkylphenol Ethoxylates: APEO) แลุ่ะส่ารอ่นตราย่อ่น ๆ เช�น ฟอร์ม่ลุ่ดำ่ไฮดำ์ 

ป็รอที่ ตะก่�ว แค์ดำเม่ย่ม โค์รเม่ย่ม เป็็นต้น

 นอกจากน่� ไดำ้ม่การเลุ่ือกใช้ว่ส่ดำ่ก่นซึ่ึมห้ลุ่่งค์าดำาดำฟ้าที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม ชนิดำ Polyurea ซึ่ึ�งม่ค์่ณส่มบ่ติช�วย่ให้้ห้ลุ่่งค์า

ม่ระบบก่นซึ่ึมที่่�ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ ที่นต�อส่ารเค์ม่ ค์วามชื�น ช�วย่ส่ะที่้อนค์วามร้อนแลุ่ะป็้องก่นแส่งอ่ลุ่ตราไวโอเลุ่ต ช�วย่ลุ่ดำอ่ณห้ภ้มิภาย่ใน

อาค์ารระห้ว�างว่น ที่ำาให้้ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน แลุ่ะม่อาย่่การใช้งานนานถึึง 10 ป็ี ซึ่ึ�งนอกจากจะช�วย่ลุ่ดำค์�าใช้จ�าย่ในการซึ่�อมบำาร่งแลุ่้วย่่ง

ช�วย่ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงานแลุ่ะลุ่ดำการส่ร้างขย่ะอ่กดำ้วย่

 โครงการจััด้ซื้้�อเฟอร์นิเจัอร์ส์ำานักงาน

 กำาห้นดำแนวที่างการจด่ำซืึ่�อที่่�เนน้ว่ส่ดำท่ี่่�ใชจ้ะตอ้งเป็น็มติรต�อสิ่�งแวดำลุ้่อม จากผ้ผ้ลิุ่ตที่่�มก่ารออกแบบผลุ่ติภณ่ฑ์ ์กระบวนการผลุ่ติ 

ที่่�เป็็นมิตรต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อม โดำย่ใช้ว่ส่ดำ่ที่่�ส่ามารถึนำามาร่ไซึ่เค์ิลุ่ไดำ้ นอกจากน่�ย่่งให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บข่�นตอนการออกแบบ เช�น พื่ื�นดำ้านบน

ของโต๊ะ ที่่�เที่้าแขน แลุ่ะขาโต๊ะ ที่่�ม่ค์วามย่ืดำห้ย่่�นในการใช้งาน ซึ่ึ�งส่ะดำวกในการใช้งานกรณ่ที่่�ม่การป็ร่บป็ร่งพื่ื�นที่่�ห้รือโย่กย่้าย่ตำาแห้น่ง

เฟอร์นิเจอร์

 4) โค์รงการเพื่่อส่่งค์มอ่น ๆ

 โค์รงการเฉลุ่ิมพื่ระเก่ย่รติเส่ริมส่ร้างตลุ่าดำที่่นธรรมาภิบาลุ่

 บลุ่.ธนชาต ส่�งผ้้แที่นเข้าร�วมเป็็นค์ณะที่ำางาน โค์รงการเฉลุ่ิมพื่ระเก่ย่รติเส่ริมส่ร้างตลุ่าดำที่่นธรรมาภิบาลุ่ ซึ่ึ�งจ่ดำโดำย่ส่มาค์ม 

บริษ่ที่ห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์ไที่ย่ ร�วมก่บ ก.ลุ่.ต. แลุ่ะองค์์กรในตลุ่าดำที่่นที่่�เก่�ย่วข้อง ร�วมที่ำาดำ่เพ่ื่อแผ�นดำินเน่องในโอกาส่มห้ามงค์ลุ่พื่ระราชพื่ิธ่ 

บรมราชาภิเษก โดำย่ในภาพื่รวมของโค์รงการจะม่การเชิญชวนผ้้ป็ระกอบธ่รกิจแลุ่ะองค์์กรในตลุ่าดำที่่นร�วมป็ระกาศตนเป็็นองค์์กร
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ที่่�ดำำาเนินธ่รกิจดำ้วย่ค์วามร่บผิดำชอบส่อดำค์ลุ่้องก่บบริบที่ของตน โดำย่ค์ำานึงถึึงป็ระโย่ชน์ต�อธ่รกิจแลุ่ะส่่งค์มโดำย่รวมแลุ่ะตอบส่นอง 

เป็้าห้มาย่การพ่ื่ฒนาที่่�ย่่�งยื่น (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่่�งน่� ที่่�ป็ระช่มวิส่าม่ญส่มาชิก ค์ร่�งที่่� 3/2562 

ไดำ้เห้็นชอบการจ่ดำกิจกรรมส่ำาห้ร่บธ่รกิจห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์ ดำ่งน่�

1. กำาห้นดำแนวที่างในการป็ระกอบธ่รกิจห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์อย่�างย่่�งย่ืน ซึ่ึ�งจะดำำาเนินการผ�านค์ณะที่ำางานที่่�มาจากผ้้แที่นบริษ่ที่ 

ส่มาชิก เพื่่อให้้ไดำ้มาซึ่ึ�งแนวที่างป็ระกอบธ่รกิจเพื่่อใช้ป็ฏิิบ่ติงานร�วมก่น

2. ส่�งเส่ริมให้้เกิดำค์วามตน่ตว่แลุ่ะให้ค้์ำาแนะนำาการลุ่งที่น่ที่่�ให้้ค์วามส่ำาค์ญ่ต�อการพ่ื่ฒนาอย่�างย่่�งยื่น ผ�านห้ลุ่ก่ส้่ตรอบรมเร่อง 

การลุ่งที่่นในบริษ่ที่ห้รือกองที่่นที่่�ลุ่งที่่นในบริษ่ที่ที่่�ม่ค์วามร่บผิดำชอบ 3 ดำ้าน (Environmental, Social, and Governance: ESG) 

รวมถึึงส่�งเส่ริมให้้ผ้้แนะนำาการลุ่งที่่น (Investment Consultant: IC) แนะนำาการลุ่งที่่นในบริษ่ที่ที่่�ม่ ESG ห้รือกองที่่นที่่�ลุ่งที่่น 

ในบริษ่ที่ที่่�ม่ ESG

3. อบรมน่กศึกษาระดำ่บอ่ดำมศึกษาที่่�งในกร่งเที่พื่แลุ่ะต�างจ่งห้ว่ดำ เพื่่อป็ลุ่้กฝ่ังค์วามร้้ค์วามเข้าใจดำ้าน ESG

  การให้้ค์วามร้้ที่างการเงิน

 กลุ่่�มธนชาตส่�งเส่ริมแลุ่ะส่น่บส่น่นให้้ป็ระชาชนแลุ่ะผ้้ป็ระกอบการที่่กระดำ่บส่ามารถึเข้าถึึงการให้้บริการได้ำอย่�างท่ี่�วถึึงแลุ่ะ 

เที่�าเที่่ย่มผ�านกิจกรรมแลุ่ะโค์รงการต�าง ๆ ดำ่งน่�

กิจกรรม “การลุ่งที่่นแลุ่ะการออมเงิน”

ราชธาน่ลิุ่ส่ซิึ่�ง ตระห้น่กถึึงการส่�งเส่ริมแลุ่ะส่น่บส่น่นให้้ป็ระชาชนม่ค์วามร้้ค์วามเข้าใจแลุ่ะวิน่ย่ที่างการเงิน จึงจ่ดำกิจกรรม

เผย่แพื่ร�ค์วามร้้ที่างการเงินแก�บ่ค์ค์ลุ่ที่่�วไป็ ในห้่วข้อ “การลุ่งที่่นแลุ่ะการออมเงิน” เพื่่อให้้ผ้้ร�วมกิจกรรมนำาค์ำาแนะนำาไป็ป็ร่บใช้ในช่วิต

ป็ระจำาว่น ส่ำาห้ร่บเนื�อห้าที่่�นำาเส่นอในป็ี 2563 ป็ระกอบดำ้วย่การบริห้ารจ่ดำการเงินเบื�องต้น ป็ระโย่ชน์ของการลุ่งที่่น แลุ่ะวิธ่ป็ระห้ย่่ดำ

ภาษ่แบบเพื่ิ�มเงินออม โดำย่กิจกรรมน่�จ่ดำขึ�นเม่อว่นที่่� 30 พื่ฤศจิกาย่น 2563 ณ ห้้องป็ระช่มอาค์ารส่ินส่าธรที่าวเวอร์ กร่งเที่พื่มห้านค์ร

2. มิิติิสิิ่�งแวดูล้อมิ (Environment)

 1) การอน่ร่กษ์พื่ลุ่่งงานแลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อม

 กลุ่่�มธนชาตให้้ค์วามส่ำาค์่ญต�อการจ่ดำการดำ้านสิ่�งแวดำลุ่้อมมาอย่�างต�อเน่อง ที่่�ผ�านมาไดำ้ม่นโย่บาย่อน่ร่กษ์พื่ลุ่่งงาน แลุ่ะ

มาตรการดำ้านสิ่�งแวดำลุ่้อมอย่�างช่ดำเจน โดำย่ให้้พื่น่กงานที่ก่ค์นม่ส่�วนร�วมในการดำำาเนินการลุ่ดำการใช้พื่ลุ่่งงาน แลุ่ะถึือเป็็นห้น้าที่่�ห้นึ�งใน

การป็ฏิิบ่ติงาน จึงที่ำาให้้กลุ่่�มธนชาตส่ามารถึบริห้ารจ่ดำการพื่ลุ่่งงานได้ำอย่�างม่ป็ระสิ่ที่ธิภาพื่ รณรงค์์ผ�านกิจกรรมให้้พื่น่กงานตระห้น่ก

ถึึงการใช้พื่ลุ่่งงานอย่�างร้้ค์่ณค์�าแลุ่ะม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ส่น่บส่น่นช�วย่เห้ลุ่ือในกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ื่อส่�งเส่ริมแลุ่ะพ่ื่ฒนาค์่ณภาพื่ของส่่งค์ม

แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่้อมอย่�างย่่�งย่ืน การบริห้ารจ่ดำการดำ้านอาค์ารแลุ่ะส่ถึานที่่�เป็็นมิตรก่บสิ่�งแวดำลุ่้อม เลุ่ือกใช้อ่ป็กรณ์ในอาค์ารที่่�ส่ามารถึ 

ลุ่ดำป็ริมาณการเกิดำมลุ่พื่ิษที่างอากาศแลุ่ะลุ่ดำการป็ลุ่�อย่ก๊าซึ่ค์าร์บอนไดำออกไซึ่ดำ์

 กลุ่่�มธนชาตย่ง่ส่�งเส่ริมให้้พื่นก่งานมส่่�วนร�วมในการป็ระห้ย่ด่ำพื่ลุ่ง่งาน ใช้พื่ลุ่ง่งานอย่�างร้ค้์ณ่ค์�าแลุ่ะย่่�งย่นื ที่่�งในอาค์ารส่ำานก่งาน

ให้ญ� ส่ำาน่กงานในภ้มิภาค์ แลุ่ะส่าขา เช�น การเป็ลุ่่�ย่นห้ลุ่อดำไฟแส่งส่ว�างเป็็นห้ลุ่อดำป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน LED ในอาค์ารส่ำาน่กงาน เพื่่อย่ืดำ

อาย่จ่ำานวนช่�วโมงการใชง้านแลุ่ะลุ่ดำป็รมิาณการใชพ้ื่ลุ่ง่งานไฟฟา้ภาย่ในอาค์าร การเลุ่อืกใชน้ว่ตกรรมส่่เพ่ื่อส่่ขภาพื่ที่่�เนน้ค์วามป็ลุ่อดำภย่่ 

รวมถึึงการป็ร่บป็ร่งระบบเค์ร่องจ่กรให้้ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่มากย่ิ�งขึ�น เพื่่อบรรเที่าการใช้พื่ลุ่่งงานไฟฟ้าให้้อย่้�ในระดำ่บใกลุ่้เค์่ย่งก่นที่่กป็ี

 2) การม่ส่�วนร�วมเพื่่อร่บมือก่บการเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งส่ภาพื่อากาศ

 การบริห้ารจ่ดำการนำ�าแลุ่ะของเส่่ย่

 กลุ่่�มธนชาตย่่งดำำาเนินการตามแผนงานการบริห้ารจ่ดำการนำ�าอย่�างต�อเน่อง โดำย่การรณรงค์์ป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์ลุ่ดำการใช้นำ�าอย่�าง 

เห้มาะส่ม ตลุ่อดำจนส่ร้างค์วามตระห้น่กให้้พื่น่กงานใช้นำ�าอย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ ป็ร่บเป็ลุ่่�ย่นอ่ป็กรณ์ที่่�ม่เที่ค์โนโลุ่ย่่ให้ม� เพ่ื่อเพิื่�ม 

ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ในการป็ระห้ย่่ดำนำ�าเข้ามาช�วย่ กำาห้นดำให้้ม่การติดำต่�งถึ่งดำ่กไขม่นแลุ่ะดำ้แลุ่ที่ำาค์วามส่ะอาดำอย่�างส่มำ�าเส่มอ ตรวจส่อบ

ป็ร่บป็ร่งระบบบ�อเกรอะในอาค์าร รวมถึึงการบริห้ารจ่ดำการนำ�าที่่�ผ�านระบบการบำาบ่ดำ การนำานำ�าที่ิ�งที่่�ผ�านระบบการบำาบ่ดำนำ�าเส่่ย่กลุ่่บมา 

ใช้ให้ม� ส่ำาห้ร่บการป็ลุ่�อย่นำ�าเส่่ย่ออกนอกอาค์าร กลุ่่�มธนชาตม่การค์วบค์่มแลุ่ะจ่ดำการนำ�าเส่่ย่ก�อนป็ลุ่�อย่ออกส้่�ลุ่ำาค์ลุ่องส่าธารณะ  

เพ่ื่อไม�ให้้เกิดำผลุ่เส่่ย่ต�อส่ิ�งแวดำลุ่้อมแลุ่ะระบบนิเวศ โดำย่ค์�าระดำ่บนำ�าเส่่ย่ต้องผ�านเกณฑ์์มาตรฐานตามกฎกระที่รวงที่่�กำาห้นดำ 
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แลุ่ะเพื่่อให้้ม่�นใจว�านำ�าที่่�ป็ลุ่�อย่ออกไป็เป็็นไป็ตามมาตรฐานที่่�กำาห้นดำในกฎห้มาย่ จึงไดำ้ให้้ห้น่วย่งานภาย่นอกที่่�ไดำ้ร่บการย่อมร่บที่ำาการ

ตรวจว่ดำค์�าระดำบ่นำ�าเส่่ย่เป็น็ป็ระจำาอย่�างส่มำ�าเส่มอโดำย่ผ้เ้ช่�ย่วชาญจากกรมค์วบค์ม่มลุ่พื่ษิ กระที่รวงที่ร่พื่ย่ากรธรรมชาตแิลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่อ้ม

 รวมที่่�งย่่งป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์รณรงค์์ให้้พื่น่กงานค์่ดำแย่กขย่ะแต�ลุ่ะป็ระเภที่อย่�างถ้ึกต้องภาย่ในอาค์ารส่ำาน่กงานอย่�างต�อเน่อง 

เช�น การจ่ดำเก็บขย่ะ การค์่ดำแย่กขย่ะพื่ลุ่าส่ติก เพ่ื่อนำาไป็ส้่�กระบวนการแป็รร้ป็มาใช้ให้ม� (Recycle) เพ่ื่อลุ่ดำป็ริมาณขย่ะ แลุ่ะ 

ใช้ที่ร่พื่ย่ากรให้้เกิดำป็ระโย่ชน์ส่้งส่่ดำ

 การดำำาเนินการเพื่่อลุ่ดำการใช้พื่ลุ่่งงานอย่�างต�อเน่อง

 กลุ่่�มธนชาตให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บมาตรการค์วบค์่มการใช้พื่ลุ่่งงานตามนโย่บาย่การอน่ร่กษ์พื่ลุ่่งงาน โดำย่ผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงาน

ดำำาเนินการอย่�างต�อเน่องในดำ้านพื่ลุ่่งงานไฟฟ้าเพ่ื่อให้้เกิดำการใช้งานอย่�างค์่้มค์�าแลุ่ะป็ร่บป็ร่งพ่ื่ฒนาระบบเดำิมให้้ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ซึ่ึ�ง

มาตรการที่่�ดำำาเนินการในแต�ลุ่ะอาค์ารของกลุ่่�มธนชาตจะต้องค์ำานึงถึึงการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงานเป็็นสิ่�งส่ำาค์่ญ ผลุ่การดำำาเนินการต้องไม�

กระที่บก่บช่วิตค์วามเป็็นอย่้�ของพื่น่กงานในอาค์าร รวมถึึงส่�งผลุ่กระที่บต�อสิ่�งแวดำลุ่้อมที่่�งภาย่ในแลุ่ะภาย่นอกอาค์ารที่่�งที่างตรงแลุ่ะ 

ที่างอ้อม เช�น

- การควบคุมการเปิด้-ปิด้ ป๊�มนำ�าด้ี เป็็นการบริห้ารจ่ดำการการใช้ไฟฟ้าตามช�วงเวลุ่า โดำย่ห้ลุ่่กเลุ่่�ย่งการเปิ็ดำใช้พื่ลุ่่งงาน

ไฟฟ้าในช�วงที่่�ม่ค์วามต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) แลุ่ะมาใช้งานในช�วงที่่�ม่ค์วามต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย่ (Off Peak) ระห้ว�างเวลุ่า 

22.00 นาฬิิกา ถึึง 09.00 นาฬิิกา

- การเปลี�ยนหลอด้ไฟแส์งส์ว่างเป็นหลอด้ประหยัด้พลังงาน LED ที่่�งภาย่ในแลุ่ะภาย่นอกอาค์ารที่่�ม่การป็ร่บป็ร่ง ที่ำาให้้

เกิดำการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน เพื่ิ�มอาย่่การใช้งานที่่�ย่าวนานกว�าห้ลุ่อดำฟลุ่้ออเรส่เซึ่นต์แบบเดำิม

- การปรับอุณ์หภููมิของชิิลเลอร์ (Set Point Chiller) ตามฤดำ้กาลุ่ เพื่่อเป็็นการลุ่ดำการใช้พื่ลุ่่งงานแลุ่ะลุ่ดำค์�าใช้จ�าย่

- ติด้ตั�งระบบเคร่องส่์งลมหร้อเคร่องควบคุมอากาศ (Air Handling Unit: AHU) ใหม่ เพ่ื่อที่ดำแที่นของเดิำมท่ี่�ม่ส่ภาพื่เก�า

- การปรับปรุงระบบท่่อส่่งลมเย็็น เพื่่อให้้ระบบห้ม่นเว่ย่นของการที่ำาค์วามเย่็นที่ำางานไดำ้เต็มป็ระส่ิที่ธิภาพื่มากย่ิ�งขึ�น

- ปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่ โดำย่นำาระบบ Magnetic Chiller มาใช้เพ่ื่อเพิื่�มป็ระส่ิที่ธิภาพื่การที่ำางานของระบบ 

ป็ร่บอากาศ แลุ่ะลุ่ดำป็ริมาณการใช้พื่ลุ่่งงานไฟฟ้า

- ใชิ้พลังงานทางเล้อกจัากพลังงานแส์งอาทิตย ์ในบางจ่ดำของอาค์ารส่ำาน่กงานเพื่่อบรรเที่าการใช้พื่ลุ่่งงานไฟฟ้า

- ลด้การใชิ้เคร่องปรับอากาศชินิด้แยกส์่วน (Split Type) เพื่่อที่ำาให้้เกิดำการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน

- ติิดติั�งม่านกันแดด ฟิิล์มกรองแส่ง เพ่ื่อก่นแส่งแลุ่ะค์วามร้อนที่่�จะเข้ามาภาย่ในอาค์าร ที่ำาให้้ระบบเค์ร่องป็ร่บอากาศ 

ที่ำาค์วามเย่็นไดำ้อย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ ที่ำาให้้ป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน

 การดำ้แลุ่ค์่ณภาพื่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร

 กลุ่่�มธนชาตไดำ้ดำำาเนินการติดำตามเฝ่้าระว่ง ป็ระเมิน ค์วบค์่มอ่นตราย่ แลุ่ะจ่ดำให้้ม่การป็ร่บป็ร่งส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการ

ที่ำางานที่่�งพืื่�นที่่�ภาย่ในอาค์ารแลุ่ะบริเวณภาย่นอกโดำย่รอบในเขตพืื่�นที่่�อาค์าร เพ่ื่ออาช่วอนาม่ย่แลุ่ะค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ของพื่น่กงานแลุ่ะ 

ผ้้ม่ส่�วนเก่�ย่วข้องส่มำ�าเส่มออย่�างต�อเน่อง

 - การตรวจัวัด้แส์งส์ว่างภูายในอาคาร เพื่่อส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ้่องก่บมาตรฐาน 

แลุ่ะกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง

 - การตรวจัวัด้คุณ์ภูาพอากาศภูายในอาคาร เพื่่อส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ่้องก่บมาตรฐาน แลุ่ะ

กฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง

 - การตรวจัวัด้แบคทเีรียภูายในอาคาร เพ่ื่อส่ภาพื่แวดำลุ้่อมในการที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ้่องก่บมาตรฐาน แลุ่ะกฎห้มาย่

ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 1 ค์ร่�ง

 - การตรวจัวัด้คุณ์ภูาพนำ�าด้่มภูายในอาคาร เพื่่อให้้ส่อดำค์ลุ่้องก่บมาตรฐาน แลุ่ะกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึง 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ในอาค์าร พื่ร้อมที่่�งติดำตามเฝ่้าระว่ง ป็ระเมิน ค์วบค์่มอ่นตราย่ กำาห้นดำแนวที่าง

ในการป็้องก่นป็ัญห้าส่ิ�งที่่�เจือป็นมาในนำ�า แลุ่ะเพื่ิ�มค์วามเช่อม่�นให้้ก่บพื่น่กงานในอาค์ารต�าง ๆ  รวมถึึงลุ่้กค์้าที่่�เข้ามาติดำต�อภาย่ในอาค์าร

ว�านำ�าดำ่มในแต�ลุ่ะอาค์ารม่ค์วามส่ะอาดำแลุ่ะผ�านเกณฑ์์มาตรฐาน อย่�างน้อย่ป็ีลุ่ะ 2 ค์ร่�ง
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 - การจัดั้อบรมหลักสู์ตร “การป้องกันและระงับอัคคีภูยัเบ้�องต้นส์ำาหรับพนกังาน” เพ่ื่อให้พ้ื่นก่งานที่ก่ระดำบ่ได้ำเร่ย่นร้ท้ี่ก่ษะ 

เพ่ื่อป้็องก่นการเกิดำเพื่ลุ่ิงไห้ม้ในภาวะเบื�องต้น โดำย่ม่การฝ่ึกที่่�งในภาค์ที่ฤษฎ่แลุ่ะภาค์ป็ฏิิบ่ติให้้ม่ค์วามค์่้นเค์ย่ก่บการใช้เค์ร่องมือแลุ่ะ

อ่ป็กรณ์ต�าง ๆ ในการดำ่บเพื่ลุ่ิง

 - การควบคุมอุณ์หภููมิและความชิ้�นให้เหมาะส์ม ตามส่ภาพื่อากาศเพื่่อที่ำาให้้เกิดำการป็ระห้ย่่ดำพื่ลุ่่งงาน

 - การยกระด้ับมาตรฐานควบคุมพ้�นที�ภูายในส์ำานักงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด้ 19 อย่�างเค์ร�งค์ร่ดำการร่กษา

ระย่ะห้�างในพืื่�นที่่�ให้้บริการลุ่้กค์้า ผ้้ติดำต�อ พืื่�นที่่�ส่�วนกลุ่าง ที่างเดำิน โถึงลุ่ิฟที่์ ห้้องป็ระช่ม ห้้องอาห้าร การส่วมห้น้ากากอนาม่ย่ 

การลุ่้างมือ การตรวจว่ดำอ่ณห้ภ้มิร�างกาย่

 - การออกแบบพ้�นที�อาคารส์ำานักงานให้มีมุมพักผ่่อน เพื่่อให้้พื่น่กงานไดำ้ใช้เป็็นส่ถึานที่่�ผ�อนค์ลุ่าย่

 - การออกแบบพ้�นที�ส์บูบหุรี�ตามมาตรฐานนอกพ้�นที�ส์ำานักงานและการรณ์รงค์การงด้สู์บบหุรี� เพ่ื่อส่ภาพื่แวดำลุ้่อมในการ

ที่ำางานที่่�เห้มาะส่ม ส่อดำค์ลุ่้องก่บมาตรฐาน แลุ่ะกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง รวมถึึงค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ดำ้านอาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ิ�งแวดำลุ่้อมภาย่ใน

อาค์าร

 การป็ร่บกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานเพื่่อลุ่ดำการใช้ที่ร่พื่ย่ากรธรรมชาติ

 นอกเห้นือจากการส่�งเส่ริมให้้พื่น่กงานใช้กระดำาษให้้เกิดำป็ระโย่ชน์แลุ้่ว ย่่งป็ร่บกระบวนการป็ฏิิบ่ติงานเพ่ื่อลุ่ดำป็ริมาณ 

การใช้กระดำาษ แลุ่ะย่่งม่ส่�วนร�วมในการอน่ร่กษ์ส่ิ�งแวดำลุ่้อมที่างอ้อมอ่กดำ้วย่ โดำย่ม่การดำำาเนินกิจกรรมที่่�เก่�ย่วข้องในห้ลุ่าย่ร้ป็แบบ ดำ่งน่�

 - การนำาระบบอิเลุ่็กที่รอนิกส่์มาใช้ในการดำำาเนินงานแลุ่ะระบบการป็ระช่ม เพื่่อลุ่ดำการใช้กระดำาษ

 - การบริการข้อม้ลุ่ห้รือส่�งราย่การให้้ลุ่้กค์้าที่างอิเลุ่็กที่รอนิกส่์แที่นการส่�งดำ้วย่กระดำาษ

 - การรณรงค์แ์ลุ่ะส่�งเส่รมิให้้พื่นก่งานเห้น็ค์วามส่ำาค์ญ่ของการลุ่ดำการใชก้ระดำาษ เพ่ื่อให้เ้กดิำการป็ร่บพื่ฤตกิรรมการใชก้ระดำาษ

ให้้น้อย่ที่่�ส่่ดำ แลุ่ะส่�งเส่ริมให้้นำากระดำาษที่่�ใช้แลุ่้วมาใช้ซึ่ำ�าภาย่ในห้น่วย่งาน เพื่่อลุ่ดำป็ริมาณขย่ะ แลุ่ะใช้ที่ร่พื่ย่ากรให้้เกิดำป็ระโย่ชน์ส่้งส่่ดำ 

3. มิิติิสัิ่งคมิ (Social)

 1) การบริห้ารจ่ดำการที่ร่พื่ย่ากรบ่ค์ค์ลุ่

 การดำ้แลุ่พื่น่กงาน

 การปฏิิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพส์ิทธิมนุษยชิน โด้ยกลุ่มธนชิาต

• ป็ฏิิบ่ติเก่�ย่วก่บการจ้างงานพื่น่กงานอย่�างม่มาตรฐาน เป็็นไป็ตามกฎห้มาย่ที่่�เก่�ย่วข้อง ม่การกำาห้นดำนโย่บาย่แลุ่ะระเบ่ย่บ

ที่่�ช่ดำเจน ไม�ลุ่ะเมิดำส่ิที่ธิมน่ษย่ชน เช�น การใช้แรงงานเดำ็ก การใช้แรงงานบ่งค์่บ รวมที่่�งม่กระบวนการตรวจส่อบค์่ณส่มบ่ติต�าง ๆ  

ก�อนร่บเข้าที่ำางาน 

• ป็ฏิิบ่ติต�อพื่น่กงานอย่�างเที่�าเที่่ย่มโดำย่ไม�เอื�อป็ระโย่ชน์ห้รือลุ่ิดำรอนสิ่ที่ธิของพื่น่กงานอย่�างไม�เป็็นธรรม อ่นม่ส่าเห้ต ่

มาจากเร่องเชื�อชาติ ศาส่นา ส่ถึานะที่างส่่งค์ม เพื่ศ อาย่่ ค์วามพื่ิการห้รือที่่พื่พื่ลุ่ภาพื่ แลุ่ะม่นโย่บาย่ที่่�กำาห้นดำมาตรการป็้องก่น 

แลุ่ะแก้ป็ัญห้าเก่�ย่วก่บการค์่กค์ามที่างเพื่ศไว้อย่�างช่ดำเจน

• เพ่ื่อส่นบ่ส่นน่ผ้พ้ื่กิารให้ม้ร่าย่ไดำแ้ลุ่ะมค่์ณ่ค์�าในตนเอง กลุ่่�มธนชาตจงึไดำม้ก่ารจ้างงานค์นพื่กิารเขา้ที่ำางานในตำาแห้นง่งาน 

ที่่�เห้มาะส่มก่บค์วามร้้ค์วามส่ามารถึ โดำย่ให้้ได้ำร่บโอกาส่แลุ่ะผลุ่ตอบแที่นเที่�าเที่่ย่มก่บพื่น่กงานป็กติ น่บต่�งแต�ปี็ 2560 เป็็นต้นมา 

กลุ่่�มธนชาตไดำ้ร�วมก่บส่มาค์มธนาค์ารไที่ย่ ส่ภากาชาดำไที่ย่ ม้ลุ่นิธินว่ตกรรมที่างส่่งค์ม ม้ลุ่นิธิเมาไม�ข่บ ในการจ้างงานค์นพื่ิการ 

อย่�างต�อเน่อง ดำ้วย่ร้ป็แบบการจ้างเห้มาบริการค์นพิื่การไป็ป็ฏิิบ่ติงานที่่�ส่ภากาชาดำไที่ย่ แลุ่ะงานรณรงค์์ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ก่บม้ลุ่นิธิ 

เมาไม�ข่บ

• ส่ำาห้ร่บผ้้พื่ิการที่่�ที่ำางานก่บกลุ่่�มธนชาตห้รือผ้้พื่ิการที่่�มาติดำต�องานก่บกลุ่่�มธนชาตได้ำจ่ดำให้้ม่การดำ้แลุ่ผ้้พื่ิการในเร่องอาค์าร

แลุ่ะส่ถึานที่่� โดำย่ม่ส่ิ�งอำานวย่ค์วามส่ะดำวกอย่�างเห้มาะส่ม จ่ดำให้้ม่ที่่�จอดำรถึส่ำาห้ร่บค์นพื่ิการ แลุ่ะที่างลุ่าดำส่ำาห้ร่บผ้้พื่ิการที่่�ต้องใช้รถึเข็น
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• ม่�งเน้นให้้เกิดำค์วามเป็็นธรรมในกระบวนการพื่ิจารณาโที่ษที่างวิน่ย่ โดำย่ม่กระบวนการส่อบส่วนผ้้ที่่�เก่�ย่วข้อง เพ่ื่อส่ืบค์้น

ข้อเที่็จจริง รวมถึึงการร่บฟังข้อม้ลุ่จากที่่กดำ้านอย่�างรอบค์อบ ม่ค์ณะกรรมการพื่ิจารณากลุ่่�นกรอง ซึ่ึ�งม่ผ้้ที่รงค์่ณว่ฒิจากภาย่นอกร�วม

พื่ิจารณา เพ่ื่อให้้กระบวนการพื่ิจารณาเป็็นไป็อย่�างถ้ึกต้องมากที่่�ส่่ดำ แลุ่ะนอกจากน่�นย่่งม่กระบวนการให้้ผ้้ถ้ึกลุ่งโที่ษที่างวิน่ย่ส่ามารถึ

อ่ที่ธรณ์ผลุ่การต่ดำส่ิน เพื่่อให้้เกิดำค์วามเป็็นธรรมในการพื่ิจารณาลุ่งโที่ษมากย่ิ�งขึ�น

• เพ่ื่อให้้ม่�นใจว�าการดำำาเนินธ่รกิจแลุ่ะการป็ฏิิบ่ติงานของกลุ่่�มธนชาตเป็็นไป็ตามกฎห้มาย่ห้รือกฎเกณฑ์์ที่่�ที่างการกำาห้นดำ 

ตลุ่อดำจนส่�งเส่ริมการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ โป็ร�งใส่ ส่อดำค์ลุ่้องก่บห้ลุ่่กธรรมาภิบาลุ่ในการดำำาเนินงาน จึงไดำ้ม่การจ่ดำที่ำาระเบ่ย่บข้อบ่งค์่บ 

ค์้�มือจรรย่าบรรณ แลุ่ะนโย่บาย่การกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่ เพื่่อใช้ป็ฏิิบ่ติต�อผ้้ม่ส่�วนไดำ้เส่่ย่ เช�น ผ้้ถึือห้่้น ผ้้บริห้าร พื่น่กงาน ค์้�ค์้า เป็็นต้น 

ในการป็ฏิิบ่ติตามข้อกำาห้นดำ แนวที่าง แลุ่ะข่�นตอนการป็ฏิิบ่ติงาน ตามห้ลุ่่กค์วามโป็ร�งใส่ แลุ่ะป็ราศจากการที่่จริต

• ส่�งเส่ริมแนวที่างที่วิภาค์่ในองค์์กร เพื่่อให้้เกิดำการป็รึกษาห้ารือ รวมกลุ่่�ม เส่นอแนะ แลุ่ะเจรจาระห้ว�างองค์์กรก่บผ้้แที่น 

พื่น่กงาน ค์ณะกรรมการส่ว่ส่ดำิการในส่ถึานป็ระกอบกิจการ ค์ณะกรรมการลุ่้กจ้าง เพ่ื่อให้้ม่การนำาข้อเส่นอแนะที่่�เป็็นป็ระโย่ชน์ไป็ 

ป็ร่บใช้ แลุ่ะส่ร้างส่่มพ่ื่นธภาพื่อ่นดำ่ระห้ว�างพื่น่กงานก่บบริษ่ที่ฯ รวมที่่�งม่การจ่ดำโค์รงส่ร้างของส่�วนงานที่ร่พื่ย่ากรบ่ค์ค์ลุ่กลุ่างให้้ม่ 

ห้น่วย่งาน Business Partner ซึ่ึ�งม่ห้น้าที่่�ห้ลุ่่กในการดำ้แลุ่พื่น่กงานให้้อย่้�ก่บองค์์กรไดำ้อย่�างราบร่นแลุ่ะม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ในการที่ำางาน

 การดู้แลส์ุขภูาพ

 กลุ่่�มธนชาตตระห้น่กในการดำ้แลุ่ให้้พื่น่กงานที่่กค์นม่ส่่ขภาพื่แข็งแรง แลุ่ะส่ามารถึเข้าถึึงบริการดำ้านส่่ขภาพื่ไดำ้ส่ะดำวก เพื่ราะ

ส่่ขภาพื่ที่่�ดำข่องพื่นก่งานจะส่นบ่ส่นน่ให้ก้ารดำำาเนินงานขององค์ก์รมป่็ระส่ทิี่ธภิาพื่ กลุ่่�มธนชาตจงึใส่�ใจในส่่ขภาพื่พื่นก่งาน ที่่�งดำา้นส่�งเส่รมิ

การดำแ้ลุ่ร่กษาส่่ขภาพื่พื่นก่งาน โดำย่มม่าตรการป็อ้งก่นเพ่ื่อส่ร้างค์วามตระห้นก่แลุ่ะลุ่ดำค์วามเส่่�ย่งด้ำานส่่ขภาพื่ รวมถึึงมาตรการส่นบ่ส่นน่

เพื่่อดำ้แลุ่ให้้พื่น่กงานม่ส่่ขภาพื่ที่่�ดำ่ ดำ่งน่�

• แนวที่างการป้็องก่นดำ้านส่่ขภาพื่ โดำย่การให้้ค์วามร้้ดำ้านต�าง ๆ เพ่ื่อให้้พื่น่กงานตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค์่ญในการ

ร่กษาส่่ขภาพื่ของตนเอง จ่ดำให้้ม่การตรวจส่่ขภาพื่ป็ระจำาป็ีเพ่ื่อให้้พื่น่กงานไดำ้ร่บค์วามส่ะดำวกแลุ่ะม่โอกาส่ในการตรวจส่่ขภาพื่ 

อย่�างที่่�วถึึง การตรวจค์่ดำกรองโรค์ร้าย่ป็ระเภที่ต�าง ๆ  เช�น โรค์มะเร็ง เพื่่อลุ่ดำค์วามเส่่�ย่งในการเจ็บป็่วย่ รวมถึึงการฉ่ดำว่ค์ซึ่่นป็้องก่นโรค์

ที่่�แพื่ร�ระบาดำ เพื่่อให้้เกิดำค์วามม่�นใจแก�พื่น่กงานว�าจะม่ส่่ขภาพื่ที่่�ดำ่ ไม�เจ็บป็่วย่

• แนวที่างการส่น่บส่น่นดำ้านส่่ขภาพื่ โดำย่ดำ้แลุ่พื่น่กงานให้้ไดำ้ร่บส่ว่ส่ดำิการค์�าร่กษาพื่ย่าบาลุ่เพื่่อใช้ในกรณ่เจ็บป็่วย่ รวมถึึง

ไดำ้ร่บบริการไดำ้ส่ะดำวก จ่ดำให้้ม่ห้้องพื่ย่าบาลุ่เพื่่อให้้บริการดำ้านการแพื่ที่ย่์ การให้้ค์วามร้้เร่องส่่ขภาพื่โดำย่แพื่ที่ย่์จากโรงพื่ย่าบาลุ่ รวมถึึง

การจ่ดำย่าแลุ่ะเวชภ่ณฑ์์ส่ำาห้ร่บการป็ฐมพื่ย่าบาลุ่เบื�องต้น เพ่ื่อเป็็นป็ระโย่ชน์ต�อพื่น่กงานในการดำ้แลุ่ร่กษา แลุ่ะบรรเที่าอาการเจ็บป่็วย่

เบื�องต้น

 การดู้แลความปลอด้ภูัย อาชิีวอนามัย และส์ภูาพแวด้ล้อมในการทำางาน

 กลุ่่�มธนชาตให้้ค์วามส่ำาค์่ญด้ำานการจ่ดำการค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ ดำ้แลุ่ให้้พื่น่กงานที่่กค์นม่ส่ภาพื่แวดำลุ่้อมการที่ำางานที่่�ดำ่ ตามห้ลุ่่ก 

อาช่วอนาม่ย่ ซึ่ึ�งไดำ้กำาห้นดำไว้เป็็นนโย่บาย่ แนวป็ฏิิบ่ติดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานที่่�

ส่อดำค์ลุ้่องตามกฎห้มาย่บ่ญญ่ติ โดำย่ไดำ้จ่ดำต่�งค์ณะกรรมการค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานขึ�น

เพ่ื่อดำำาเนินการให้้บรรลุ่่ตามว่ตถ่ึป็ระส่งค์์ท่ี่�กำาห้นดำ ที่่�งน่� ไดำ้ส่�งเส่ริมให้้เกิดำการตระห้น่ก เผย่แพื่ร�ค์วามร้้แก�พื่น่กงานผ�านกิจกรรม 

แลุ่ะการจ่ดำอบรมห้ลุ่่กส้่ตรด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ให้้แก�พื่น่กงานที่่กระดำ่บ รวมถึึงดำ้แลุ่พื่น่กงานที่่�เจ็บป็่วย่ บาดำเจ็บให้้ไดำ้ร่บการร่กษา 

อย่�างเห้มาะส่ม โดำย่ม่การกำาห้นดำเป็็นนโย่บาย่ ดำ่งน่�

 นโยบายด้้านความปลอด้ภูัย อาชิีวอนามัย และส์ภูาพแวด้ล้อมในการทำางาน

 กลุ่่�มธนชาตม่บที่บาที่ส่ำาค์่ญในการกำาห้นดำนโย่บาย่การบรหิ้ารจ่ดำการดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาชว่อนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมใน

การที่ำางาน ตลุ่อดำจนค์วบค์ม่กำาก่บดำแ้ลุ่ให้ม้ก่ารจด่ำที่ำาแผนงานด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภย่่ อาช่วอนามย่่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่อ้มในการที่ำางานอย่�าง

ต�อเน่อง เพื่่อดำำาเนินการดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางานให้้เป็็นไป็ตามนโย่บาย่ที่่�กำาห้นดำไว้ ดำ่งน่�

 1. ป็ฏิิบ่ติตามกฎระเบ่ย่บ ข้อบ่งค์่บ ป็ระกาศ ค์ำาส่่�ง แลุ่ะมาตรฐานเร่องค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมใน

การที่ำางานตามที่่�ที่างราชการกำาห้นดำ

 2. บริห้ารจ่ดำการ ดำ้แลุ่ส่ถึานป็ระกอบกิจการ แลุ่ะพื่น่กงานให้้ม่ส่ภาพื่แวดำลุ่้อมการที่ำางานที่่�ป็ลุ่อดำภ่ย่ แลุ่ะถ้ึกส่่ขลุ่่กษณะ  

รวมที่่�งส่�งเส่ริมส่น่บส่น่นการป็ฏิิบ่ติงานของพื่น่กงานมิให้้พื่น่กงานไดำ้ร่บอ่นตราย่ต�อช่วิต ร�างกาย่ จิตใจ แลุ่ะส่่ขภาพื่อนาม่ย่

 3. ดำำาเนินการค์วบค์่ม กำาก่บแลุ่ะดำ้แลุ่การดำำาเนินการดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางาน 

เพื่่อให้้เป็็นไป็ตามขอบเขตระบบบริห้ารจ่ดำการค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 4. จ่ดำให้้ม่ข้อบ่งค์่บ แลุ่ะค์้�มือว�าดำ้วย่ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ในการที่ำางานไว้ที่่�ส่ถึานป็ระกอบกิจการ

 5. ส่นบ่ส่นน่แลุ่ะส่�งเส่ริมดำา้นค์วามป็ลุ่อดำภย่่ อาช่วอนามย่่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่อ้มในการที่ำางานอย่�างต�อเน่อง รวมถึึงที่ร่พื่ย่ากร

บ่ค์ค์ลุ่ งบป็ระมาณค์�าใช้จ�าย่ให้้เพื่่ย่งพื่อแลุ่ะเห้มาะส่ม

 6. พ่ื่ฒนาส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในส่ถึานที่่�ที่ำางานแลุ่ะโดำย่รอบบริเวณส่ถึานป็ระกอบกิจการอย้่�เส่มอ เพ่ื่อให้้ม่ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ 

ม่ส่ภาพื่แวดำลุ่้อมที่่�ดำ่ถึ้กส่่ขลุ่่กษณะ อ่นนำามาซึ่ึ�งค์่ณภาพื่ช่วิตการที่ำางานแลุ่ะส่่ขภาพื่ที่่�ดำ่ของพื่น่กงาน

 7. จ่ดำให้้ม่การอบรมห้ลุ่่กส่้ตรเจ้าห้น้าที่่�ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ระดำ่บบริห้ารแลุ่ะระดำ่บห้่วห้น้างาน แลุ่ะห้ลุ่่กส่้ตรค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ให้้ก่บ

พื่น่กงานที่่กค์น

 8. จ่ดำให้้ม่ค์ณะกรรมการแลุ่ะบ่ค์ลุ่ากรที่่�ร่บผิดำชอบด้ำานค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ อาช่วอนาม่ย่ แลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่้อมในการที่ำางาน 

เพื่่อดำำาเนินการให้้เป็็นไป็ตามนโย่บาย่ของกลุ่่�มธนชาต

 การพื่่ฒนาบ่ค์ลุ่ากร

 บนพืื่�นฐานค์วามเช่อว�าบ่ค์ลุ่ากรคื์อที่ร่พื่ย่ากรที่่�ม่ค์�าที่่�ส่่ดำขององค์์กร กลุ่่�มธนชาตจึงให้้ค์วามส่ำาค์่ญก่บกระบวนการพ่ื่ฒนา

บ่ค์ลุ่ากรอย่�างจริงจ่งแลุ่ะเป็็นระบบ ภาย่ใต้กรอบแนวค์ิดำในการพื่่ฒนา Thanachart’s People Development Model 70:20:10 ซึ่ึ�ง

ป็ระกอบด้ำวย่ รอ้ย่ลุ่ะ 70 เป็น็การเร่ย่นร้้แลุ่ะพ่ื่ฒนาจากป็ระส่บการณ์ในการที่ำางานจริง (On-the-job Experience) รอ้ย่ลุ่ะ 20 เป็น็ส่�วน

ที่่�ผ้้บ่งค์่บบ่ญชาเป็็นผ้้ม่บที่บาที่ส่ำาค์่ญในการพื่่ฒนาผ้้ใต้บ่งค์่บบ่ญชา เช�น การส่อนงาน (Coaching) แลุ่ะการให้้ค์ำาป็รกึษา (Mentoring) 

เป็็นต้น แลุ่ะอ่กร้อย่ลุ่ะ 10 เป็็นการฝ่ึกอบรม (Training) โดำย่ไดำ้จ่ดำต่�งเป็็น Thanachart Academy ให้้บ่ค์ลุ่ากรไดำ้เร่ย่นร้้ค์วามร้้ดำ้านส่าย่

วิชาช่พื่ที่่�เก่�ย่วข้องในห้น้าที่่�ที่่�ร่บผิดำชอบตามส่าย่งานที่่�ส่่งก่ดำ

 แนวที่างดำำาเนินงานดำ้านฝ่ึกอบรม

 กระบวนการพ่ื่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรของกลุ่่�มธนชาตจะเริ�มต่�งแต�การพ่ื่ฒนาพื่น่กงานให้ม� การฝ่ึกอบรมแลุ่ะพื่่ฒนาที่่กษะที่่�ส่ำาค์่ญใน

การป็ฏิิบ่ติงานตามราย่ตำาแห้น่งงาน การพื่่ฒนาเพื่่อย่กระดำ่บวิชาช่พื่ที่่�ค์รอบค์ลุ่่มที่่�งค์วามร้้ผลุ่ิตภ่ณฑ์์ การให้้บริการลุ่้กค์้า กระบวนการ

ที่ำางาน ระบบงานบนพื่ื�นฐานของการดำำาเนินงานตามกฎระเบ่ย่บของที่างการ แลุ่ะเป็็นไป็ตามจรรย่าบรรณของวิชาช่พื่ ตลุ่อดำจนการ

พ่ื่ฒนาที่ก่ษะการบรหิ้ารแลุ่ะภาวะผ้น้ำาส่ำาห้ร่บห่้วห้นา้งานในแต�ลุ่ะระดำบ่ เพ่ื่อเส่รมิส่รา้งศก่ย่ภาพื่ของบค่์ลุ่ากรให้้มค่์วามพื่รอ้มที่่�จะป็ฏิบิต่ิ

งานตามกลุ่ย่่ที่ธ์ที่างธ่รกิจขององค์์กรไดำ้อย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่แลุ่ะป็ระส่ิที่ธิผลุ่

 ในป็ี 2563 กลุ่่�มธนชาตย่่งค์งดำำาเนินการส่านต�อโค์รงการ Thanachart Academy เพ่ื่อพื่่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรในที่่กระดำ่บอย่�าง 

รอบดำ้าน ที่่�งค์วามร้้แลุ่ะที่่กษะที่่�จำาเป็็นเพ่ื่อส่ร้างค์วามเป็็นมืออาช่พื่ในส่าย่งานที่่�ที่ำาอย้่� รวมถึึงเป็ิดำโอกาส่ให้้พื่น่กงานไดำ้เลุ่ือก

เร่ย่นเร่องที่่�ส่นใจ ซึ่ึ�งการพ่ื่ฒนาที่่�งห้มดำน่�จะที่ำาให้้พื่น่กงานม่ค์วามพื่ร้อมที่่�จะเติบโตในอนาค์ตแลุ่ะก้าวที่่นย่่ค์ดำิจิที่่ลุ่ไดำ้อย่�างแที่้จริง 

โดำย่การพ่ื่ฒนาบ่ค์ลุ่ากรดำ่งกลุ่�าว ม่ห้ลุ่่กส้่ตรต�าง ๆ ที่่�เป็็นการฝึ่กอบรมในร้ป็แบบผส่มผส่านระห้ว�างการเร่ย่นร้้ผ�านระบบออนไลุ่น์

ห้รือผ�านที่างอินเตอร์เน็ต ในร้ป็แบบ Application Platform แลุ่ะผ�านระบบอินที่ราเน็ตภาย่ในองค์์กร การเร่ย่นร้้ใน Classroom 

การที่ำา Workshop การที่ำา Group Discussion เพื่่อส่ร้างบ่ค์ลุ่ากรขององค์์กรให้้ม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่ส่้งส่่ดำในดำ้านต�าง ๆ ดำ่งต�อไป็น่�

 1. การฝึึกอบรมเพ่อพัฒนาทักษะที�ส์ำาคัญในการปฏิิบัติงาน (Corporate Training) เพ่ื่อเส่ริมส่ร้างแลุ่ะพ่ื่ฒนา

ศ่กย่ภาพื่พื่น่กงานส่้�ค์วามเป็็นเลุ่ิศ (People Excellence) ซึ่ึ�งค์รอบค์ลุ่่มที่่�ง 4 ดำ้าน อ่นป็ระกอบไป็ดำ้วย่ 1. เก�งค์ิดำ (Thinking Skill) 

2. เก�งค์น (People Management) 3. เก�งงาน (Performance Management) แลุ่ะ 4. เก�งส่่อส่าร (Communication Skill)

 2. การฝึึกอบรมเพ่อพัฒนาทักษะของพนักงานตามตำาแหน่งงาน (Functional Training) เพื่่อให้้ส่อดำค์ลุ่้องก่บบที่บาที่

ห้น้าที่่�ค์วามร่บผิดำชอบแลุ่ะย่กระดำ่บมาตรฐานในการให้้บริการลุ่้กค์้า ภาย่ใต้แนวค์ิดำ Customer Centricity เพื่่อให้้ลุ่้กค์้าไดำ้ร่บบริการ

ที่างการเงินที่่�ตรงก่บค์วามต้องการแลุ่ะเห้มาะส่มก่บค์วามเส่่�ย่งที่่�ลุ่้กค้์าส่ามารถึร่บได้ำ ตลุ่อดำจนอย่้�ภาย่ใต้เง่อนไขแลุ่ะกฎระเบ่ย่บของ

ที่างการอย่�างถึ้กต้องแลุ่ะโป็ร�งใส่ ป็ระกอบดำ้วย่

 2.1 การฝ่ึกอบรมห้ลุ่่กส่้ตรค์วามร้้ด้ำานผลิุ่ตภ่ณฑ์์ (Product Knowledge) เพ่ื่อให้้พื่น่กงานม่ค์วามร้้ ค์วามเข้าใจ 

ในผลุ่ิตภ่ณฑ์์แลุ่ะบริการต�าง ๆ ขององค์์กรที่่�ม่การป็ร่บป็ร่งให้้ที่่นส่ม่ย่อย้่�ตลุ่อดำเวลุ่า ส่ามารถึนำาเส่นอผลุ่ิตภ่ณฑ์์ให้้ก่บลุ่้กค์้าไดำ้ 

อย่�างเห้มาะส่ม ตรงก่บค์วามต้องการของลุ่้กค์้าแต�ลุ่ะกลุ่่�มอย่�างแที่้จริง

 2.2 การฝ่ึกอบรมห้ลุ่่กส่้ตร Branch Academy เพื่่อเส่ริมส่ร้างองค์์ค์วามร้้แลุ่ะเตร่ย่มค์วามพื่ร้อมในการป็ฏิิบ่ติงานให้ ้

ก่บเจ้าห้น้าท่ี่�ส่าขาในที่่กระดำ่บ เพ่ื่อให้้ส่ามารถึค์้นห้าค์วามต้องการของลุ่้กค์้า ให้้ค์ำาป็รึกษา แลุ่ะนำาเส่นอบริการที่างการเงินให้้ตรงก่บ

ค์วามต้องการของลุ่้กค์้า (Customer Solutions) บนมาตรฐานของค์วามถึ้กต้อง รวดำเร็ว แลุ่ะม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่
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 2.3 การฝ่ึกอบรมในดำ้านโค์รงส่ร้างพื่ื�นฐานของระบบงานต�าง ๆ เพ่ื่อรองร่บการให้้บริการลุ่้กค์้าไดำ้อย่�างรวดำเร็ว 

แลุ่ะม่ป็ระสิ่ที่ธิภาพื่ เช�น การฝึ่กอบรมระบบการบริห้ารจ่ดำการลุ้่กค้์า เพ่ื่อการนำาเส่นอผลิุ่ตภ่ณฑ์์ที่างการเงิน ระบบการพิื่จารณา

อน่ม่ติส่ินเช่อ แลุ่ะระบบการส่่�งซืึ่�อ-ขาย่ผลิุ่ตภ่ณฑ์์ด้ำานการป็ระก่นภ่ย่แลุ่ะป็ระก่นช่วิต เป็็นต้น รวมถึึงการให้้ค์วามร้้ ค์วามเข้าใจ

แก�พื่น่กงานในด้ำานเที่ค์โนโลุ่ย่่ส่ารส่นเที่ศ ซึึ่�งม่การพ่ื่ฒนาก้าวห้น้าอย่�างต�อเน่อง ม่การอบรมแลุ่ะส่่มมนาเร่องแนวค์ิดำแลุ่ะที่่กษะ 

การค์ิดำค์้นส่ิ�งให้ม� ๆ (Innovation) ให้้ก่บพื่น่กงาน เพื่่อส่�งเส่ริมให้้พื่น่กงานม่แนวค์ิดำในการพื่่ฒนาผลุ่ิตภ่ณฑ์์ แลุ่ะกระบวนการที่ำางาน 

ที่่�ม่การตอบส่นองค์วามต้องการของลุ่้กค์้าในย่่ค์ดำิจิที่่ลุ่ไดำ้อย่�างที่่นเวลุ่า

 2.4 การฝ่ึกอบรมที่่�เก่�ย่วข้องก่บใบอน่ญาตป็ระกอบวิชาช่พื่ เช�น ห้ลุ่่กส่้ตรผ้้แนะนำาการลุ่งที่่นดำ้านห้ลุ่่กที่ร่พื่ย่์ นาย่ห้น้า

ป็ระก่นวินาศภ่ย่ นาย่ห้น้าป็ระก่นช่วิต แลุ่ะค์วามร้้เก่�ย่วก่บกรมธรรม์ป็ระก่นช่วิตค์วบการลุ่งที่่น (Unit Link) เป็็นต้น

 2.5 การฝึ่กอบรมที่่�เก่�ย่วข้องก่บกฎระเบ่ย่บของที่างการ เพ่ื่อส่ร้างค์วามร้้ค์วามเข้าใจให้้ก่บผ้้บริห้ารแลุ่ะพื่น่กงาน 

ส่ามารถึบรหิ้ารแลุ่ะป็ฏิบิต่งิานให้เ้ป็น็ไป็ตามกฎระเบย่่บที่่�ถ้ึกตอ้งอย่�างแที่จ้ริง โดำย่มก่ารว่ดำผลุ่การเร่ย่นร้ภ้าย่ห้ลุ่ง่เส่รจ็สิ่�นการอบรม เช�น 

ห้ลุ่่กส่้ตรค์วามร้้เก่�ย่วก่บ พื่.ร.บ. ค์่้มค์รองข้อม้ลุ่ส่�วนบ่ค์ค์ลุ่ ห้ลุ่่กส่้ตรค์วามร้้เก่�ย่วก่บ พื่.ร.บ. ป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็รามการฟอกเงิน พื่.ร.บ. 

ป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็รามการส่น่บส่น่นที่างการเงินแก�การก�อการร้าย่ แลุ่ะกฎกระที่รวงกำาห้นดำห้ลุ่่กเกณฑ์์แลุ่ะวิธ่การตรวจส่อบเพื่่อที่ราบ 

ข้อเที่็จจริงเก่�ย่วก่บลุ่้กค์้า (Customer Due Diligence: CDD) ห้ลุ่่กส่้ตรการกำาก่บดำ้แลุ่กิจการที่่�ดำ่แลุ่ะมาตรการต�อต้านการค์อร์ร่ป็ช่�น 

(CG & Anti-Corruption) ซึ่ึ�งว�าดำว้ย่เรอ่งของนโย่บาย่การกำาก่บดำแ้ลุ่กจิการที่่�ดำแ่ลุ่ะการต�อตา้นการค์อรร่์ป็ช่�น โดำย่ร�วมมอืก่บภาค์ร่ฐบาลุ่ 

เพื่่อส่ร้างจริย่ธรรมแลุ่ะค์วามเป็็นธรรมที่างธ่รกิจ อ่นส่�งผลุ่ต�อการพื่่ฒนาส่่งค์มแลุ่ะเศรษฐกิจของป็ระเที่ศ

 3. การพัฒนาผู่้บริหารและภูาวะผู่้นำา (Leadership) ผ้้บริห้ารถืึอเป็็นผ้้ที่่�ม่ส่�วนส่ำาค์่ญในการข่บเค์ลุ่่อนนโย่บาย่แลุ่ะ 

กลุ่ย่่ที่ธ์ขององค์์กร กลุ่่�มธนชาตจึงไดำ้จ่ดำให้้ม่การอบรมแลุ่ะพ่ื่ฒนาที่่กษะในการบริห้ารจ่ดำการแลุ่ะภาวะผ้้นำาแก�ผ้้บริห้ารในแต�ลุ่ะระดำ่บ

อย่�างจริงจ่งแลุ่ะต�อเน่อง เพื่่อเส่ริมส่ร้าง (Enhance) เร�ง (Accelerate) แลุ่ะร่กษา (Maintain) ศ่กย่ภาพื่ ค์วามส่ามารถึแลุ่ะส่มรรถึนะ

ของผ้้บริห้ารในการบริห้ารงาน แลุ่ะบริห้ารที่ร่พื่ย่ากรบ่ค์ค์ลุ่ให้้เกิดำป็ระส่ิที่ธิภาพื่ เช�น ห้ลุ่่กส่้ตรเพื่่อพื่่ฒนาที่่กษะในการค์ิดำแลุ่ะต่ดำส่ินใจ 

(Thinking and Decision Making Skills) ที่ก่ษะการส่่อส่ารเชิงกลุ่ย่ท่ี่ธ์ (Strategic Influening Skill) แลุ่ะที่ก่ษะการส่อนงาน (Coaching 

Skill) ห้ลุ่่กส่้ตรดำ้าน Leadership ซึ่ึ�งม่การเร่ย่นร้้ผ�าน Application Platform ร�วมก่บการที่ำา Workshop แลุ่ะ Group Discussion 

ดำ้วย่ รวมถึึงม่การส่�งเส่ริมให้้ผ้้บริห้ารไดำ้เข้าร�วมในการอบรมแลุ่ะส่่มมนาก่บองค์์กรช่�นนำาในป็ระเที่ศแลุ่ะต�างป็ระเที่ศ เพื่่อเป็็นการเป็ิดำ

โลุ่กที่่ศน์แลุ่ะส่ร้างเค์รือข�าย่ค์วามส่่มพื่่นธ์ก่บองค์์กรต�าง ๆ

 4. การส์ร้างองค์กรแห่งการเรียนรูแ้บบผ่ส์มผ่ส์าน (Blended-Learning Organization) เพ่ื่อให้ท้ี่น่ต�อการเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่ง

ของโลุ่กในย่่ค์ป็จัจบ่น่ ตามโค์รงการ Thanachart Academy โดำย่ม่�งห้ว่งให้ม้ก่ารเร่ย่นร้แ้บบผส่มผส่าน เพ่ื่อตอบโจที่ย่ก์ารพ่ื่ฒนาบค่์ลุ่ากร

ให้้พื่ร้อมต�อการดำำาเนินธ่รกิจแลุ่ะให้้บริการลุ่้กค์้าดำ้วย่วิธ่การเร่ย่นร้้ เช�น

 4.1 การส่อนงาน (Coaching) โดำย่ผ้้บง่ค์บ่บญ่ชา เพ่ื่อให้ค้์ำาป็รกึษา แนะนำา รวมที่่�งถึ�าย่ที่อดำป็ระส่บการณ์ต�าง ๆ  ให้ก่้บผ้้ที่่� 

ไดำ้ร่บการส่อนงาน ให้้ส่ามารถึป็ฏิิบ่ติงานจริงไดำ้อย่�างม่ป็ระส่ิที่ธิภาพื่

 4.2 การเร่ย่นร้จ้ากการฝ่กึป็ฏิบิต่งิานจรงิ (On the Job Training) ซึ่ึ�งพื่นก่งานจะไดำแ้ลุ่กเป็ลุ่่�ย่นป็ระส่บการณ ์ตลุ่อดำจน

ร�วมก่นห้าแนวที่างแกไ้ขป็ญัห้า โดำย่มผ่้เ้ช่�ย่วชาญเป็น็ที่่�ป็รกึษาให้ค้์ำาเส่นอแนะ เพ่ื่อให้เ้กดิำการเร่ย่นร้แ้ลุ่ะที่ำางานร�วมก่นอย่�างส่อดำค์ลุ่อ้ง

แลุ่ะเกิดำป็ระโย่ชน์ต�อองค์์กร

 4.3 การเร่ย่นร้้ผ�านระบบออนไลุ่น์ ที่างอนิเที่อรเ์นต็ ผ�าน Application Platform แลุ่ะผ�านระบบอินที่ราเนต็ภาย่ในดำว้ย่ 

โดำย่ในป็ ี2563 ได้ำจด่ำเตร่ย่มห้ลุ่ก่ส้่ตรเพ่ื่อให้้พื่นก่งานส่ามารถึเร่ย่นร้ไ้ดำด้ำว้ย่ตนเองตลุ่อดำเวลุ่าอบรม เพ่ื่อเพิื่�มศก่ย่ภาพื่ของตนเองแลุ่ะนำา

ไป็ส่้�การพื่่ฒนาส่ำาห้ร่บการที่ำางานในอนาค์ตไดำ้ จำานวนห้ลุ่าย่ห้ลุ่่กส่้ตร โดำย่ม่การว่ดำป็ระส่ิที่ธิภาพื่ของการเร่ย่นร้้ดำ่งกลุ่�าวอย่�างเป็็นระบบ 

ดำ้วย่การที่ดำส่อบก�อนแลุ่ะห้ลุ่่งการอบรม

 4.4 การจด่ำให้ม้แ่ห้ลุ่�งองค์ค์์วามร้้ (Knowledge Management) โดำย่มก่ารรวบรวมองค์ค์์วามร้ท้ี่่�มป่็ระโย่ชน์ต�อพื่นก่งาน 

ที่่�งค์วามร้แ้ลุ่ะที่ก่ษะที่่�จำาเป็น็ต�อการป็ฏิบิต่งิานในระดำบ่ต�าง ๆ  ค์วามร้เ้พื่อ่เตร่ย่มค์วามพื่รอ้มในการย่กระดำบ่บรกิารผลุ่ติภณ่ฑ์ข์ององค์ก์ร 

ค์วามร้ด้ำา้นกฎเกณฑ์จ์ากที่างการ รวมที่่�งค์้�มอืการที่ำางานก่บระบบงานที่่�เก่�ย่วข้อง กฎระเบย่่บแลุ่ะส่ว่ส่ดำกิารของพื่นก่งาน แลุ่ะองค์ค์์วามร้้ 

ในดำ้านการดำ้แลุ่ส่่ขภาพื่กาย่แลุ่ะใจ การใช้ช่วิตไดำ้อย่�างส่มดำ่ลุ่ โดำย่ม่การแบ�งห้มวดำห้ม้�ไว้ในระบบที่่�ส่ามารถึเร่ย่กใช้งานได้ำอย่�างส่ะดำวก

แลุ่ะรวดำเร็ว

 นอกเห้นือจากองค์์ป็ระกอบข้างต้น กลุ่่�มธนชาตม่การดำำาเนินการเพ่ื่อเตร่ย่มค์วามพื่ร้อมให้้แก�พื่น่กงานให้ม� โดำย่พื่น่กงาน

ให้ม�ที่่กค์นจะต้องเข้าร่บการอบรมห้ลุ่่กส่้ตรป็ฐมนิเที่ศเป็็นระย่ะเวลุ่า 1 ว่น เนื�อห้าป็ระกอบดำ้วย่ ค์วามร้้เก่�ย่วก่บผลุ่ิตภ่ณฑ์์ ค์�านิย่มห้ลุ่่ก 

โค์รงส่ร้างองค์์กร การป็ฏิิบ่ติตามกฎห้มาย่ว�าดำ้วย่การป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็รามการฟอกเงิน กฎห้มาย่ว�าดำ้วย่การป็้องก่นแลุ่ะป็ราบป็ราม

การส่น่บส่น่นที่างการเงินแก�การก�อการร้าย่ แลุ่ะข้อม้ลุ่ดำ้านส่ว่ส่ดำิการพื่น่กงาน เพ่ื่อให้้พื่น่กงานให้ม�ไดำ้เร่ย่นร้้ภาพื่รวมธ่รกิจ ที่ิศที่าง 

กลุ่ย่่ที่ธ์ต�าง ๆ เพื่่อให้้ส่ามารถึป็ร่บต่วเข้าก่บกลุ่่�มธนชาต ส่ร้างค์วามผ้กพื่่นระห้ว�างเพื่่อนร�วมงานแลุ่ะองค์์กร อ่นเป็็นรากฐานของการ

ร่กษาบ่ค์ลุ่ากรให้ม�ให้้อย่้�ก่บองค์์กรต�อไป็
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 ส่ว่ส่ดำิการ

 กลุ่่�มธนชาตม่ส่ว่ส่ดำิการให้้ก่บพื่น่กงาน พื่น่กงานส่่ญญาจ้าง แลุ่ะลุ่้กจ้างช่�วค์ราว ดำ่งน่�

สิ่วัสิ่ดิูการ
ประเภที่พนักงาน

พนักงานประจำา พนักงานสัิ่ญญาจ้าง ลูกจ้างชัั่�วคราว

เงินเดำือน   

ค์�าลุ่�วงเวลุ่า   

ฝ่ึกอบรม/พื่่ฒนาพื่น่กงาน/ที่่นพื่น่กงาน   

เงินช�วย่เห้ลุ่ือเพื่่อจ่ดำงานศพื่  ** 

เงินช�วย่เห้ลุ่ือการศึกษาบ่ตร  ** 

ค์�าร่กษาพื่ย่าบาลุ่  ** 

ค์�าเช�าบ้าน  ** 

เงินก้้ส่ว่ส่ดำิการพื่น่กงาน  ** 

เบ่�ย่เส่่�ย่งภ่ย่   

กองที่่นส่ำารองเลุ่่�ย่งช่พื่  ** 

เค์ร่องแบบพื่น่กงาน * * 
ห้มาย่เห้ต่ 1) พื่น่กงานป็ระจำา ค์ือ พื่น่กงานที่่�บรรจ่เป็็นพื่น่กงานป็ระจำาของกลุ่่�มธนชาต

 2) พื่น่กงานส่่ญญาจ้าง ค์ือ พื่น่กงานที่่�กลุ่่�มธนชาตที่ำาการว�าจ้างโดำย่ม่กำาห้นดำระย่ะเวลุ่าแน่นอน

 3) ลุ่้กจ้างช่�วค์ราว คื์อ ลุ่้กจ้างที่่�จ้างไว้ป็ฏิิบ่ติงานที่่�ม่ลุ่่กษณะช่�วค์ราว ห้รือม่กำาห้นดำจ้าง ซึ่ึ�งระย่ะเวลุ่าการจ้างไม�เกิน 1 ป็ี

 4) * เฉพื่าะตำาแห้น่งที่่�กำาห้นดำ

 5) ** เฉพื่าะพื่น่กงานบางตำาแห้น่งที่่�ไดำ้ร่บ
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 การป็ระเมินผลุ่การป็ฏิิบ่ติงานแลุ่ะค์�าตอบแที่นพื่น่กงาน

 กลุ่่�มธนชาตม่กระบวนการในการป็ระเมินผลุ่การป็ฏิิบ่ติงานอย่�างช่ดำเจนโป็ร�งใส่ โดำย่การกำาห้นดำวิธ่การแลุ่ะแบบป็ระเมินเป็็น

มาตรฐานของท่ี่กห้น่วย่งาน ที่่�จ่ดำกลุ่่�มการป็ระเมินการป็ฏิิบ่ติงานของที่่�งราย่บ่ค์ค์ลุ่ ที่่มงาน แลุ่ะผ้้บริห้าร อย่�างช่ดำเจน ที่่�งน่� ในการ

ป็ระเมินที่่กห้น่วย่งาน จะต้องกำาห้นดำเป็้าห้มาย่ห้ลุ่่กที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บการดำำาเนินธ่รกิจห้ลุ่่กตามแผนงานของแต�ลุ่ะป็ี (Department KPIs) 

แลุ่ะกำาห้นดำต่วช่�ว่ดำผลุ่การป็ฏิิบ่ติงานของราย่บ่ค์ค์ลุ่ (Individual KPIs) แลุ่ะที่่มงาน (Team KPIs) ให้้ส่อดำค์ลุ่้องเพื่่อให้้บรรลุ่่เป็้าห้มาย่

ห้ลุ่่กของแต�ลุ่ะห้น่วย่งานที่่�กำาห้นดำ ซึ่ึ�งกระบวนการป็ระเมินในลุ่่กษณะดำ่งกลุ่�าว จะเป็็นการข่บเค์ลุ่่อนการป็ฏิิบ่ติห้น้าที่่�ของพื่น่กงาน

ที่่�งองค์์กรให้้บรรลุ่่เป็้าห้มาย่การดำำาเนินธ่รกิจห้ลุ่่กที่่�วางไว้ โดำย่ม่การป็ระเมินป็ีลุ่ะ 2 ค์ร่�ง เพ่ื่อเป็็นการติดำตามผลุ่การดำำาเนินการอย่�าง 

เห้มาะส่ม แลุ่ะม่ฝ่่าย่งานกลุ่างที่่�ดำ้แลุ่การป็ระเมินที่่�งองค์์กรให้้อย่้�ในแนวที่างที่่�กำาห้นดำ

 ส่ำาห้ร่บการจ�าย่ผลุ่ตอบแที่น ม่ห้ลุ่่กเกณฑ์์การจ�าย่ผลุ่ตอบแที่นที่่�ส่อดำค์ลุ้่องก่บลุ่่กษณะของงานที่่�แตกต�างก่นออกไป็ 

โดำย่ผลุ่ตอบแที่นที่่�งในร้ป็แบบเงินเดำือนแลุ่ะเงินโบน่ส่ป็ระจำาป็ี จะพื่ิจารณาในร้ป็แบบแลุ่ะจำานวนที่่�เห้มาะส่ม อ่นเป็็นการส่ร้างแรงจ้งใจ

ในการที่ำางานตามบที่บาที่ห้น้าที่่�แลุ่ะเป็้าห้มาย่ที่่�กำาห้นดำของแต�ลุ่ะห้น่วย่งาน แลุ่ะม่อ่ตราที่่�ส่ามารถึแข�งข่นก่บธ่รกิจในระดำ่บเดำ่ย่วก่นไดำ้

 ข้อม้ลุ่พื่น่กงาน

 จัำานวนพนักงานกลุ่มธนชิาตจัำาแนกตามระด้ับ

พนักงานประจำาจำาแนกติามิระดัูบ เพศ
จำานวน (คน)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ผ้้บริห้ารระดำ่บส่้ง (ต่�งแต� SVP - CEO)
1

ชาย่ 14 81 77

ห้ญิง 9 29 24

รวม 23 110 101

ผ้้บริห้าร (ต่�งแต� AVP - FVP)
2

ชาย่ 101 450 448

ห้ญิง 97 583 460

รวม 198 1,033 908

พื่น่กงาน (ต่�งแต� O - SM)
3

ชาย่ 694 4,341 4,490

ห้ญิง 926 8,339 8,394

รวม 1,620 12,680 12,884

พื่น่กงานช่�วค์ราว

ชาย่ 15 58 88

ห้ญิง 8 68 105

รวม 23 126 193

รวมทั�งส์ิ�น 1,864 13,949 14,086

ห้มาย่เห้ต่ 
1
 ต่�งแต�ตำาแห้น่งผ้้อำานวย่การอาว่โส่ ถึึง กรรมการผ้้จ่ดำการให้ญ�

 
2
 ต่�งแต�ตำาแห้น่งผ้้ช�วย่ผ้้อำานวย่การ ถึึง ผ้้อำานวย่การ

 
3
 ต่�งแต�ตำาแห้น่งเจ้าห้น้าที่่� ถึึง ผ้้จ่ดำการอาว่โส่
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 จัำานวนพนักงานกลุ่มธนชิาตจัำาแนกตามพ้�นที�

พนักงานจำาแนกติามิพ้�นท่ี่� เพศ
จำานวน (คน)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ส่ำาน่กงานให้ญ�

ชาย่ 669 2,674 2,839

ห้ญิง 954 4,222 4,971

รวม 1,623 6,896 7,810

ส่าขาในป็ระเที่ศ

ชาย่ 155 2,198 2,057

ห้ญิง 86 4,729 4,026

รวม 241 6,927 6,083

รวมทั�งส์ิ�น 1,864 13,823 13,893

ห้มาย่เห้ต่ ไม�ม่ส่าขาในต�างป็ระเที่ศ

 จัำานวนพนักงานกลุ่มธนชิาตที�เข้าใหม่และที�พ้นส์ภูาพ

ประเภที่พนักงาน เพศ
จำานวน (คน)

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

พื่น่กงานเข้าให้ม�

ชาย่ 61 412 519

ห้ญิง 95 1,154 1,356

รวม 156 1,566 1,875

พื่น่กงานพื่้นส่ภาพื่

ชาย่ 58 601 615

ห้ญิง 64 1,124 1,252

รวม 122 1,725 1,867

 จัำานวนการกลบัเขา้ทำางานและอตัราการคงอยู่ของพนกังานกลุม่ธนชิาตหลงัการใช้ิส์ทิธลิาคลอด้เพ่อเลี�ยงด้บูตุร (เฉพาะ

เพศหญิง)

กรณ่ีของการลา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

จำานวนพื่น่กงานที่่�ม่ส่ิที่ธิลุ่าค์ลุ่อดำเพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ค์น) 843 9,196 8,708

จำานวนพื่น่กงานที่่�ไดำ้ใช้ส่ิที่ธิลุ่าค์ลุ่อดำเพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ค์น) 32 289 281

จำานวนพื่น่กงานที่่�กลุ่่บมาที่ำางานห้ลุ่่งจากส่ิ�นส่่ดำระย่ะการลุ่าค์ลุ่อดำ 

 เพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ค์น) 32 281 279

อ่ตราพื่น่กงานที่่�กลุ่่บมาที่ำางานห้ลุ่่งจากส่ิ�นส่่ดำระย่ะการลุ่าค์ลุ่อดำ 

 เพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร (ร้อย่ลุ่ะ) 100 97 99

จำานวนพื่น่กงานที่่�กลุ่่บมาที่ำางานห้ลุ่่งจากส่ิ�นส่่ดำระย่ะการลุ่าค์ลุ่อดำ 

 เพื่่อเลุ่่�ย่งดำ้บ่ตร แลุ่ะย่่งที่ำางานต�อห้ลุ่่งจากน่�นไป็ 1 ป็ี (ค์น) 30 258 252

 ที่่�งน่� ข้อม้ลุ่ที่่�เป็ิดำเผย่ในราย่งานส่�วนน่� ในป็ี 2563 ไม�รวมจำานวนพื่น่กงานของ 1) ธนาค์ารธนชาต 2) บลุ่จ. ธนชาต 

3) ธนชาตโบรกเกอร์
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 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ ร�วมมือที่างวิชาการก่บมห้าวิที่ย่าลุ่่ย่

ธรรมศาส่ตร์ ส่ �งเส่ริม ส่น่บส่น่น แลุ่ะผลุ่ิตบ่ค์ลุ่ากรดำ้าน

นว่ตกรรมดิำจิที่่ลุ่ ในโค์รงการ “ผลิุ่ตบ่ณฑ์ิตดำ้านนว่ตกรรม

แลุ่ะการแป็รร้ป็ที่างดิำจิที่่ลุ่ในธ่รกิจป็ระก่นภ่ย่” โดำย่ม่ห้ลุ่่กส้่ตร

วิที่ย่าศาส่ตร์บ่ณฑ์ิต ส่าขานว่ตกรรมแลุ่ะการแป็รร้ป็ที่างดำิจิที่่ลุ่ 

จากวิที่ย่าลุ่่ย่นว่ตกรรม มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่ธรรมศาส่ตร์ เป็็นแกน

ห้ลุ่่ก ซึ่ึ�งค์วามร�วมมือน่� จะดำำาเนินการต�อเนื�องระย่ะย่าว 3 ป็ี 

เริ�มต่�งแต�ป็ี 2563 - 2565 โดำย่การเป็ิดำโอกาส่ให้้น่กศึกษาเข้า

มาศึกษาภาค์ป็ฏิิบ่ติที่่�ห้น�วย่งานต�างๆ ของธนชาตป็ระก่นภ่ย่ 

เพื่ื�อให้้น่กศึกษาไดำ้ร่บองค์์ค์วามร้้ดำ้านธ่รกิจป็ระก่นภ่ย่มากย่ิ�ง

ขึ�น โดำย่เฉพื่าะการนำาที่ฤษฎ่แลุ่ะเที่ค์โนโลุ่ย่่ให้ม� ๆ เข้ามาป็ร่บใช ้

ก่บธ่รกิจ ซึ่ึ�งจะนำาไป็ส่้�การส่ร้างนว่ตกรรมส่ินค์้า บริการ แลุ่ะการ

ป็ระย่่กต์ใช้เที่ค์โนโลุ่ย่่ที่่�เก่�ย่วข้องต�อไป็

 โดำย่ในป็ี 2563 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ได้ำให้้ค์วามร�วม

มือในการดำำาเนินการที่่�งสิ่�น 4 โค์รงการ ได้ำแก� 1) โค์รงการ  

“การที่ำาการตลุ่าดำป็ระก่นภ่ย่บน Digital Platform ห้รือ Social 

Media Platform ส่ม่ย่ให้ม� ให้้ป็ระส่บค์วามส่ำาเร็จ” 2) โค์รงการ  

“การวางจ่ดำเจ้าห้น้าที่่�ส่ำารวจภ่ย่ให้้บริการไดำ้เพ่ื่ย่งพื่อรวดำเร็วแลุ่ะ

ถึึงก�อนป็ระก่นภ่ย่ค์้�กรณ่” 3) โค์รงการ “Data Governance 

(Data Architecture, Data Warehousing)” แลุ่ะ 4) โค์รงการ  

“การออกแบบ Data Visualization ส่ำาห้ร่บรองร่บการใช้ข้อม้ลุ่

จากห้น่วย่งานต�าง ๆ”

 2) การดำำาเนินธ่รกิจที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามร่บผิดำชอบที่างส่่งค์ม

 กลุ่่�มธนชาต ม่กลุ่ย่่ที่ธ์ในการดำำาเนินธ่รกิจที่่�ส่อดำค์ลุ่้องก่บค์วามร่บผิดำชอบที่างส่่งค์ม โดำย่ค์ำานึงค์วามค์าดำห้ว่งของ 

ผ้ม้ส่่�วนได้ำเส่่ย่ เพื่อ่ใช้เป็น็แนวที่างในการพ่ื่ฒนากิจกรรมเพ่ื่อส่ง่ค์มแลุ่ะสิ่�งแวดำลุ้่อม ค์วบค์้�ไป็ก่บการเติบโตของธร่กิจในกลุ่่�มธนชาต ดำง่น่�

 โค์รงการ “แต้มต�อส่้�ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ Yes, We Safe”

 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ ในฐานะผ้้ป็ระกอบธ่รกิจดำ้านป็ระก่นภ่ย่ ตระห้น่กถึึงปั็ญห้าอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนที่่�เกิดำขึ�นเป็็นจำานวนมาก 

ในแต�ลุ่ะปี็ แลุ่ะเช่อม่�นว�าค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่่กค์นม่ส่�วนส่ร้างไดำ้ จึงไดำ้ร�วมเป็็นส่�วนห้นึ�งในการข่บเค์ลุ่่อนกิจกรรมส่ร้าง 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่บนที่้องถึนน เพ่ื่อส่ร้างแต้มต�อให้้ก่บส่่งค์มอย่�างต�อเน่อง ผ�านโค์รงการ “แต้มต�อส้่�ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ 

Yes, We Safe” ซึึ่�งดำำาเนินการต�อเน่องที่่กปี็ รณรงค์์ให้้ลุ่้กค้์าใช้รถึใช้ถึนนอย่�างป็ลุ่อดำภ่ย่ โดำย่ม่แนวที่างการที่ำางาน 2 ส่�วน ค์ือ 

การป้็องก่น ที่่�ม่�งส่�งเส่ริมการส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ แลุ่ะการช�วย่เห้ลืุ่อ ที่่�ม่�งส่น่บส่น่นให้้ค์วามช�วย่เห้ลืุ่อจากปั็จจ่ย่ต�าง ๆ ที่่�ที่ำาให้ ้

เกิดำอ่บ่ติเห้ต่บนที่้องถึนน ต่�งแต�ป็ี 2556 จนถึึงป็ัจจ่บ่น

 การส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภย่่ที่างถึนน ถึอืเป็น็วาระแห้�งชาติที่่�ที่ก่ร่ฐบาลุ่ให้ค้์วามส่ำาค์ญ่แลุ่ะขอค์วามร�วมมือก่บที่ก่ภาค์ส่�วนส่ร้างการ

ป็อ้งก่นรณรงค์ล์ุ่ดำอบ่ติ่เห้ตท่ี่างถึนน เนอ่งจากป็ระเที่ศไที่ย่ถ้ึกจด่ำอน่ดำบ่ให้เ้ป็น็ป็ระเที่ศที่่�มอ่ต่ราการเกดิำอบ่ติ่เห้ตส้่่งเป็น็อน่ดำบ่ 9 ของโลุ่ก 

โดำย่เส่่ย่ช่วิตจากอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนป็ีลุ่ะป็ระมาณ 22,491 ค์น ห้รือค์ิดำเป็็น 32.7 ต�อป็ระชากรห้นึ�งแส่นค์น เฉลุ่่�ย่ช่�วโมงลุ่ะ 3 ค์น ซึ่ึ�งเกิน

ค์�าเฉลุ่่�ย่ของโลุ่กถึึง 2 เที่�า ซึึ่�งส่ถึาบน่วิจย่่ที่ด่ำอ่าร์ไอไดำค้์ำานวณมลุ้่ค์�าค์วามส้่ญเส่่ย่จากการเส่่ย่ช่วิตแลุ่ะบาดำเจบ็ส่าห้ส่่จากอบ่ติ่เห้ตจ่ราจร 

ค์ิดำเป็็นม้ลุ่ค์�าที่างเศรษฐกิจต�อป็ระเที่ศราว 5 แส่นลุ่้านบาที่ต�อป็ี โดำย่ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ร�วมส่น่บส่น่นโค์รงการดำ่งต�อไป็น่�

 โค์รงการผลุ่ิตบ่ณฑ์ิตดำ้านนว่ตกรรมแลุ่ะการแป็รร้ป็ที่างดำิจิที่่ลุ่ในธ่รกิจป็ระก่นภ่ย่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 โค์รงการ “พื่ลุ่่งช่มชนส่ร้างถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่”

 เป็็นโค์รงการที่่�ส่านต�อมาจากโค์รงการ “Safer on the Road” โดำย่ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ร�วมมือก่บศ้นย่์อำานวย่การ 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน ส่ร้างแต้มต�อให้้ช่มชนก้าวส้่�ถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่ ซึึ่�งเริ�มดำำาเนินการต่�งแต�ปี็ พื่.ศ. 2562 ต�อเน่องจนถึึงปั็จจ่บ่น 

โดำย่จะเน้นให้้ช่มชนต่นต่วแลุ่ะตระห้น่กถึึงป็ัญห้าการลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ นำาไป็ส้่�การแก้ไขจ่ดำเส่่�ย่ง ถึนนอ่นตราย่ในช่มชนของตนเอง 

เพ่ื่อลุ่ดำการเกิดำอ่บ่ติเห้ต่ ลุ่ดำการส้่ญเส่่ย่ของค์นในช่มชนแลุ่ะผ้้ใช้รถึใช้ถึนนที่่�ใช้เส้่นที่างดำ่งกลุ่�าว จึงได้ำร�วมมือก่บศ้นย์่อำานวย่การ 

ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน ระดำ่บห้ม้�บ้าน ตำาบลุ่ อำาเภอ แลุ่ะจ่งห้ว่ดำ ผลุ่่กดำ่นให้้ช่มชนม่บที่บาที่ในการนำาเส่นอโค์รงการวิเค์ราะห์้ 

แก้ไขจ่ดำเส่่�ย่งในช่มชน เน้นให้้ที่่กค์นส่ามารถึดำำาเนินการไดำ้ง�าย่ ๆ ส่ามารถึวิเค์ราะห้์จ่ดำที่ำาแผนไดำ้ดำ้วย่ตนเอง โดำย่นำาที่ฤษฎ ่

“ฮิย่าริ ฮ่ตโตะ” (Hiyari-Hatto) ที่ำาแผนที่่�จ่ดำเส่่�ย่งแลุ่ะวิเค์ราะห้์ป็ระเมินป็ัจจ่ย่ที่่�ที่ำาให้้เกิดำค์วามเส่่�ย่งอ่บ่ติเห้ต่ที่่�งดำ้านกาย่ภาพื่

ของถึนนแลุ่ะด้ำานส่่ขภาพื่ที่่�ค์รอบค์ลุ่่มที่่�งพื่ฤติกรรม ส่่งค์ม ค์วามลุ่้มเห้ลุ่วด้ำานกระบวนการ พื่ร้อมย่่งส่ร้างองค์์ค์วามร้้ให้้ก่บช่มชน 

ไดำ้เร่ย่นร้้ข่�นตอนต�าง ๆ ส่ำาห้ร่บใช้วิเค์ราะห์้แก้จ่ดำเส่่�ย่งไดำ้ดำ้วย่ตนเอง ผ�านระบบ e-Learning บนเว็บไซึ่ต์ www.พื่ลุ่่งช่มชน 

ส่ร้างถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่.com ซึ่ึ�งต่�งเป็้าห้มาย่ไว้ว�า ภาย่ใน 3 ป็ี ต้องแก้ไขจ่ดำเส่่�ย่งอ่บ่ติเห้ต่บนถึนนอ่นตราย่ในพื่ื�นที่่�ช่มชนที่่�วป็ระเที่ศให้้ไดำ ้

30 จ่ดำ ภาย่ใต้งบป็ระมาณดำำาเนินการ จำานวน 10 ลุ่้านบาที่

 โดำย่ในป็ี 2563 ไดำ้ม่การลุ่งพืื่�นที่่�ดำำาเนินการแก้ไขจ่ดำเส่่�ย่งอ่นตราย่ในพืื่�นที่่�ช่มชนที่่�ผ�านการค์่ดำเลุ่ือกว�าเป็็นพืื่�นที่่�จ่ดำเส่่�ย่ง 

ต้องเร�งดำำาเนินการแก้ไข ที่่�งส่ิ�น 5 โค์รงการ จากโค์รงการที่่�ผ�านการค์่ดำเลุ่ือกที่่�งห้มดำ 10 โค์รงการ ดำ่งน่�

 1. เที่ศบาลุ่ตำาบลุ่เขาพื่นม  ตำาบลุ่เขาพื่นม  อำาเภอเขาพื่นม  จ่งห้ว่ดำกระบ่�

 2. องค์์การบริห้ารส่�วนตำาบลุ่บ้านห้น่น  ตำาบลุ่บ้านห้น่น  อำาเภอส่อง  จ่งห้ว่ดำแพื่ร�

 3. องค์์การบริห้ารส่�วนตำาบลุ่ส่ะเน่ย่น  ตำาบลุ่ส่ะเน่ย่น  อำาเภอเมืองน่าน  จ่งห้ว่ดำน่าน

 4. องค์์การบริห้ารส่�วนตำาบลุ่ศร่ภ้มิ  ตำาบลุ่ศร่ภ้มิ  อำาเภอกระส่่ง  จ่งห้ว่ดำบ่ร่ร่มย่์

 5. เที่ศบาลุ่ตำาบลุ่นาโพื่ธิ�  ตำาบลุ่นาโพื่ธิ�  อำาเภอนาโพื่ธิ�  จ่งห้ว่ดำบ่ร่ร่มย่์

 โค์รงการ “ค์ป็ภ. เพื่ื�อช่มชนป็ี 4”

 เป็น็โค์รงการของ ค์ป็ภ. ที่่�ดำำาเนินการร�วมก่บภาค์อต่ส่าห้กรรมป็ระก่นภย่่ ภาย่ใตแ้นวคิ์ดำ “เห้นือส่่ดำใต ้ตะว่นออกส่่ดำตะว่นตก” 

โดำย่ม่การลุ่งพืื่�นที่่�ช่มชน เพ่ื่อส่�งเส่ริมค์วามร้้ดำ้านการป็ระก่นภ่ย่ ค์่้มค์รองส่ิที่ธิป็ระโย่ชน์ดำ้านการป็ระก่นภ่ย่ แลุ่ะร่บฟังส่ภาพื่ป็ัญห้า  

ค์วามต้องการของป็ระชาชนในช่มชน เพื่่อนำาไป็พื่่ฒนาผลุ่ิตภ่ณฑ์์ป็ระก่นภ่ย่ให้ม� ๆ ให้้ส่ามารถึตอบโจที่ย่์ค์วามต้องการของป็ระชาชน 

ในพืื่�นที่่� รวมที่่�งม่การถึอดำบที่เร่ย่นจากป็ระส่บการณ์จริงของค์นในช่มชน กรณ่เกิดำอ่บ่ติเห้ต่จากรถึแลุ่ะไดำ้ร่บป็ระโย่ชน์จากการที่ำา 

ป็ระก่นภย่่ดำว้ย่ ซึ่ึ�งธนชาตป็ระก่นภย่่ไดำน้ำาโค์รงการ “พื่ลุ่ง่ช่มชนส่รา้งถึนนป็ลุ่อดำภย่่” เผย่แพื่ร�ป็ระชาส่่มพ่ื่นธใ์ห้แ้ก�ช่มชน เพ่ื่อเชญิชวน

ให้้ที่่กช่มชนม่ส่�วนร�วมในการส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน แลุ่ะร�วมมือก่นแก้ไขพื่ื�นที่่�จ่ดำเส่่�ย่ง ในพื่ื�นที่่� 5 ภ้มิภาค์ ดำ่งน่�

 ค์ร่�งที่่� 1 ภาค์ตะว่นตก  ช่มชนบ้านว่งกะ  อำาเภอส่่งขลุ่ะบ่ร่  จ่งห้ว่ดำกาญจนบ่ร่

 ค์ร่�งที่่� 2  ภาค์ตะว่นออก  ช่มชนบ้านแห้ลุ่มมะขาม  อำาเภอแห้ลุ่มงอบ  จ่งห้ว่ดำตราดำ

 ค์ร่�งที่่� 3  ภาค์ตะว่นออกเฉ่ย่งเห้นือ  ช่มชนนาอ้อ  อำาเภอเมือง  จ่งห้ว่ดำเลุ่ย่



156

 ค์ร่�งที่่� 4  ภาค์ใต้  ช่มชนบ้านว่งห้อน  อำาเภอชะอวดำ  จ่งห้ว่ดำนค์รศร่ธรรมราช

 ค์ร่�งที่่� 5  ภาค์เห้นือ  ช่มชนบ้านป็างห้้า  อำาเภอแม�ส่าย่  จ่งห้ว่ดำเช่ย่งราย่

 โค์รงการ “ข่บเค์ลุ่ื�อนส่ื�อส่ารป็ระชาส่่มพื่่นธ์ป็้องก่นแลุ่ะลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนน”

 จ่ดำโดำย่ส่ำาน่กงานเค์รือข�าย่ลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ ซึ่ึ�งเป็็นห้นึ�งในภาค์่เค์รือข�าย่ดำ้านรณรงค์์ค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน เพืื่�อข่บ

เค์ลืุ่�อนส่ื�อส่ารป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์ป็้องก่นแลุ่ะลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนก่บภาค์่เค์รือข�าย่ดำ้านค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนนแลุ่ะสื่�อมวลุ่ชน 

ธนชาตป็ระก่นภ่ย่จึงไดำ้ร�วมโค์รงการเพ่ื่อเชิญชวนส่่อมวลุ่ชนให้้ป็ระชาส่่มพ่ื่นธ์เผย่แพื่ร�โค์รงการ “พื่ลุ่่งช่มชนส่ร้างถึนนป็ลุ่อดำภ่ย่” 

ให้้ป็ระชาชนที่ราบแลุ่ะตระห้น่กในการใช้รถึใช้ถึนนเพ่ื่อลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างท้ี่องถึนน ในจ่งห้ว่ดำพื่ระนค์รศร่อย่่ธย่า จ่งห้ว่ดำอ่บลุ่ราชธาน ่

จ่งห้ว่ดำภ้เก็ต แลุ่ะจ่งห้ว่ดำเช่ย่งราย่

 ส่น่บส่น่นการเป็ิดำศ้นย่์อำานวย่การป็้องก่นแลุ่ะลุ่ดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนช�วงเที่ศกาลุ่ป็ีให้ม� พื่.ศ. 2564

 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ร�วมส่น่บส่น่นการข่บเค์ลืุ่�อนการ

ส่ร้างค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนนช�วงเที่ศกาลุ่ป็ีให้ม� ของศ้นย่์อำานวย่

การค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ที่างถึนน กรมป็้องก่นแลุ่ะบรรเที่าส่าธารณภ่ย่ 

กระที่รวงมห้าดำไที่ย่ ในระห้ว�างว่นที่่� 29 ธ่นวาค์ม 2563 ถึึง 

4 มกราค์ม 2564 ที่่�ม่�งลุ่ดำป็ัจจ่ย่เส่่�ย่งอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนค์รอบค์ลุ่่ม

ในท่ี่กมิติ ที่่�งค์น รถึ ถึนน แลุ่ะสิ่�งแวดำลุ่้อม เพ่ื่อลุ่ดำป็ัจจ่ย่เส่่�ย่ง

การเกิดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนแลุ่ะส่ร้างวิน่ย่จราจรให้้ก่บผ้้ใช้รถึ 

ใชถ้ึนน รวมถึึงป็ร่บป็ร่งถึนนแลุ่ะส่ภาพื่แวดำลุ่อ้มรมิที่างให้ป้็ลุ่อดำภย่่ 

ค์ม่เขม้ค์วามป็ลุ่อดำภย่่ของย่านพื่าห้นะที่ก่ป็ระเภที่ พื่รอ้มเฝ่า้ระว่ง

แลุ่ะป้็องป็รามพื่ฤติกรรมเส่่�ย่งต�อการเกิดำอ่บ่ติเห้ต่ที่างถึนนที่่ก 

ร้ป็แบบ ค์วบค์้�ก่บการดำำาเนินมาตรการตรวจว่ดำแอลุ่กอฮอลุ่์ กรณ่

เกดิำอบ่ต่เิห้ตท่ี่างถึนนที่่�มผ่้บ้าดำเจบ็ร่นแรงห้รอืมผ่้เ้ส่่ย่ช่วติส่รา้งการ

ร่บร้้มาตรการบ่งค์่บใช้กฎห้มาย่ ส่ถึานการณ์อ่บ่ติเห้ต่ การใช้รถึ

ใช้ถึนนอย่�างป็ลุ่อดำภ่ย่ผ�านส่่อที่่กแขนงอ่กดำ้วย่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 การมอบกรมธรรม์ “ป็ระก่นภย่่กลุ่่�มปี็ให้ม� นวินอร์มอลุ่พื่ลุ่ส่่”

 ในช�วงเที่ศกาลุ่ที่�องเที่่�ย่วป็ีให้ม� แต�ลุ่ะป็ีม่อ่บ่ติเห้ต่แลุ่ะ 

ผ้เ้ส่่ย่ช่วติห้รอืบาดำเจบ็เป็น็จำานวนมาก ป็ระกอบก่บการแพื่ร�ระบาดำ

ของโรค์โค์วิดำ 19 ดำ้วย่ค์วามห้�วงใย่ในค์วามป็ลุ่อดำภ่ย่ของลุ่้กค์้า 

ซึ่ึ�งม่จำานวนกว�า 1 ลุ่้านราย่ ธนชาตป็ระก่นภ่ย่จึงไดำ้มอบกรมธรรม์ 

“ป็ระก่นภ่ย่กลุ่่�มป็ีให้ม� นิวนอร์มอลุ่พื่ลุ่่ส่” ฟร่ให้้แก�ลุ่้กค์้าที่่�ส่ม่ค์ร

เขา้ร�วมโค์รงการผ�าน Line Official Account “ธนชาตป็ระก่นภย่่” 

ต่�งแต�ว่นที่่� 15 ธน่วาค์ม 2563 ถึึง 31 มกราค์ม 2564 นาน 30 ว่น 

โดำย่จะให้ค้์วามค์่ม้ค์รองอบ่ติ่เห้ตส่่�วนบค่์ค์ลุ่ ส้่งส่ด่ำถึึง 100,000 บาที่ 

โดำย่ราย่ลุ่ะเอ่ย่ดำตามเง่อนไขค์วามค์่้มค์รอง นอกจากน่� ย่่งได้ำร่บ

ค์่้มค์รองเพิื่�มเติมส่ำาห้ร่บโรค์โค์วิดำ 19 จะได้ำร่บค์วามค์่้มค์รอง 

3,000 บาที่ อก่ด้ำวย่

 การบริการพื่�นนำ�าย่าฆ�าเชื�อในรถึย่นต์ส่ำาห้ร่บลุ่้กค์้าแลุ่ะพื่น่กงาน

 เนื�องจากส่ถึานการณ์การระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ม่ค์วามห้�วงใย่ในส่ว่ส่ดิำภาพื่ของลุ่้กค์้าแลุ่ะพื่น่กงาน 

จงึได้ำมอบค์วามอ่�นใจให้ไ้ด้ำค์ลุ่าย่ค์วามก่งวลุ่เร่องเชื�อไวร่ส่ภาย่ในรถึย่นต์ ดำว้ย่การมอบบริการพื่เิศษฉด่ำพื่�นนำ�าย่าฆ�าเชื�อภาย่ในรถึย่นต์ให้้ฟร่ 

ณ จ่ดำบริการ Meet & Care ที่่�ง 3 ส่าขา ไดำ้แก� ส่าขาเดำอะไนน์ ส่าขาเพื่ชรเกษม แลุ่ะส่าขาห้้วย่ขวาง แลุ่ะจ่ดำที่ำาเนื�อห้าข้อม้ลุ่เก่�ย่วก่บ 

วิธ่ป็้องก่นต่วเองให้้ห้�างไกลุ่จากโรค์ ในร้ป็แบบเนื�อห้าที่่�กระช่บเข้าใจง�าย่ให้้ก่บลุ่้กค์้าแลุ่ะป็ระชาชนที่่�วไป็ดำ้วย่

 การจ่ดำที่ำาเนื�อห้าข้อม้ลุ่เตือนภ่ย่พื่ิบ่ติ

 จากเห้ต่การณ์ภ่ย่พื่ิบ่ติที่่�เกิดำขึ�นในรอบห้ลุ่าย่ป็ีที่่�ผ�านมาไดำ้ส่ร้างค์วามเส่่ย่ห้าย่แก�ช่วิตแลุ่ะที่ร่พื่ย่์สิ่นของป็ระชาชนในพื่ื�นที่่� 

ป็ระส่บภ่ย่เป็็นจำานวนมาก ดำ่งน่�นเพ่ื่อลุ่ดำค์วามเส่่�ย่งจากภ่ย่พื่ิบ่ติที่่�อาจเกิดำขึ�น ธนชาตป็ระก่นภ่ย่จึงไดำ้จ่ดำที่ำาเนื�อห้าข้อม้ลุ่แจ้งการ 

เตอืนภย่่ลุ่�วงห้นา้ ให้ก่้บลุ่ก้ค์า้แลุ่ะป็ระชาชนที่่�วไป็ เพ่ื่อเตร่ย่มพื่รอ้มในการร่บมอืส่ถึานการณภ์ย่่พื่บิต่ทิี่่�อาจจะเกดิำขึ�น รวมถึึงย่ง่ไดำจ้ด่ำที่ำา 

ข้อม้ลุ่ค์วามร้้ที่่�ม่ป็ระโย่ชน์ในแง�ม่มต�าง ๆ ในร้ป็แบบเนื�อห้าที่่�กระช่บเข้าใจง�าย่ให้้ก่บลุ่้กค์้าแลุ่ะป็ระชาชนที่่�วไป็ ผ�านส่่อออนไลุ่น์ของ 

ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ เช�น เฟซึ่บ่๊ก แลุ่ะ Line Official Account “ธนชาตป็ระก่นภ่ย่” เป็็นต้น
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  กิจกรรมเพื่ื�อส่่งค์มอื�น ๆ

 ส่น่บส่น่นโค์รงการส่ถึาบ่นการแพื่ที่ย่์จ่กร่นฤบดำินที่ร์ ม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่

 กลุ่่�มธนชาตได้ำร�วมมอบเงินเพ่ื่อส่มที่บที่่นให้้แก�ม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่ ส่ถึาบ่นการแพื่ที่ย์่จ่กร่นฤบดิำนที่ร์ ค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์

โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่มห้ิดำลุ่ เพ่ื่อจ่ดำซืึ่�ออ่ป็กรณ์การแพื่ที่ย่์ โดำย่ม่ศาส่ตราจารย่์เก่ย่รติค์่ณ นาย่แพื่ที่ย่์พื่รช่ย่ 

ส่ิมะโรจน์ อาจารย์่ป็ระจำาค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ แลุ่ะผ้้ช�วย่ศาส่ตราจารย่์ส่่พ่ื่ตรา ลุ่่ลุ่าวิว่ฒน์ กรรมการแลุ่ะ

เลุ่ขาน่การม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่ เป็็นผ้้ร่บมอบ โดำย่ในปี็ 2563 ถึือเป็็นปี็ที่่� 7 ที่่�กลุ่่�มธนชาตได้ำมอบเงินส่มที่บที่่นให้้แก�ม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ ่

มาอย่�างต�อเน่อง ม่ย่อดำเงินบริจาค์ จำานวน 2,640,000 บาที่

 ส่น่บส่น่นโค์รงการป็้องก่นแลุ่ะช�วย่เห้ลุ่ือส่ถึานการณ์แพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19

 ค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่มห้ิดำลุ่ ตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค์่ญของการร่กษาพื่ย่าบาลุ่ แลุ่ะการ

ให้้ค์วามร้้ที่่�ถ้ึกต้องแก�ส่่งค์มเพ่ื่อป็้องก่นการแพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ตลุ่อดำจนการเตร่ย่มค์วามพื่ร้อมของบ่ค์ลุ่ากร เค์ร่องมือ

แพื่ที่ย์่ ห้้องผ้้ป็่วย่ เพ่ื่อร่บมือก่บส่ถึานการณ์ที่่�อาจเกิดำขึ�นในอนาค์ตที่่�งระย่ะส่่�นแลุ่ะระย่ะย่าว ห้ากม่จำานวนผ้้ป็่วย่เพิื่�มมากขึ�น ดำ้วย่

เห้ต่น่� ค์ณะแพื่ที่ย่ศาส่ตร์โรงพื่ย่าบาลุ่รามาธิบดำ่ มห้าวิที่ย่าลุ่่ย่มหิ้ดำลุ่ แลุ่ะม้ลุ่นิธิรามาธิบดำ่ จึงไดำ้จ่ดำต่�งกองที่่นพิื่เศษ “โค์รงการ

ป็้องก่นแลุ่ะช�วย่เห้ลุ่ือส่ถึานการณ์แพื่ร�ระบาดำของโค์วิดำ-19” เพ่ื่อส่ร้างค์วามพื่ร้อมแลุ่ะค์วามค์ลุ่�องต่วในการบริห้ารจ่ดำการด้ำานต�าง ๆ

ที่่�จำาเป็น็ตอ้งใชง้บป็ระมาณเพื่ิ�มเตมิจากที่่�ไดำร่้บการส่นบ่ส่นน่จากภาค์ร่ฐ กลุ่่�มธนชาตไดำร้�วมมอบเงนิเพื่อ่ส่มที่บที่น่ให้แ้ก�มลุ้่นธิริามาธบิดำ่ 

เพ่ื่อส่นบ่ส่นน่บค่์ลุ่ากรที่างการแพื่ที่ย่แ์ลุ่ะส่มที่บที่น่ซืึ่�อเค์ร่องมอืแพื่ที่ย์่ในโค์รงการดำง่กลุ่�าว โดำย่มย่่อดำเงินบริจาค์ จำานวน 1,100,000 บาที่

 โค์รงการ “พื่่�อิ�มใจ น้องไดำ้เร่ย่น”

 เป็็นโค์รงการระดำมที่่นช�วย่เห้ลุ่ือโรงเร่ย่นย่ากจนในชนบที่ของ บลุ่. ธนชาต ม่ว่ตถึ่ป็ระส่งค์์เพื่่อส่ร้างโอกาส่ที่างการศึกษาให้้

ก่บค์่ณค์ร้แลุ่ะน่กเร่ย่น โรงเร่ย่นเมืองเก�ากำาแพื่งแส่น ห้ม้�ที่่� 3 บ้านรางพื่ิก่ลุ่ ตำาบลุ่ที่่�งขวาง อำาเภอกำาแพื่งแส่น จ่งห้ว่ดำนค์รป็ฐม โดำย่

ม่ระย่ะที่างจากโรงเร่ย่นถึึงเขตพื่ื�นที่่�การศึกษา 40 กิโลุ่เมตร ซึ่ึ�ง บลุ่. ธนชาต ไดำ้เชิญชวนให้้พื่น่กงานร�วมบริจาค์ เพื่่อส่ร้างโอกาส่ที่าง 

การศึกษาให้้แก�เย่าวชนซึึ่�งเป็็นกำาลุ่่งส่ำาค์่ญในการพ่ื่ฒนาป็ระเที่ศ โดำย่ บลุ่. ธนชาต ได้ำร�วมบริจาค์ผ�านโค์รงการดำ่งกลุ่�าว จำานวน  

100,000 บาที่

 ป็ันค์วามอิ�มส่้�ช่มชนส่้้ภ่ย่โรค์โค์วิดำ 19 ผ�านโค์รงการ “เร่องเลุ่�าแบ�งป็ัน”

 ธนชาตป็ระก่นภ่ย่ มอบเงินส่น่บส่น่น จำานวน 900,000 บาที่ ให้้โค์รงการ “เร่องเลุ่�าแบ�งป็ัน” ของส่ถึาน่โที่รที่่ศน์ไที่ย่ที่่ว่ส่ ่

ช�อง 3 เพ่ื่อนำาไป็จ่ดำที่ำาอาห้ารกลุ่�อง ว่นลุ่ะ 30,000 บาที่ ตลุ่อดำ 30 ว่น ให้้ก่บช่มชนที่่�ได้ำร่บค์วามเดำือดำร้อนจากส่ถึานการณ์ 

การแพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ให้้ไดำ้อิ�มที่้อง อิ�มใจ

 กิจกรรมส่น่บส่น่นการพื่่ฒนาศ่กย่ภาพื่เย่าวชน

 ราชธาน่ลิุ่ส่ซิึ่�งตระห้น่กถึึงค์วามส่ำาค์่ญของการพ่ื่ฒนาเย่าวชนค์นร่�นให้ม� ให้้ม่ค์วามร้้ค์วามส่ามารถึที่่�ห้ลุ่ากห้ลุ่าย่แลุ่ะ 

ใช้เวลุ่าว�างให้้เกิดำป็ระโย่ชน์ จึงร�วมส่น่บส่น่นโค์รงการ “Saturday School” ซึ่ึ�งเป็็นโค์รงการพื่่ฒนาศ่กย่ภาพื่เย่าวชนตามช่มชนผ�าน

กิจกรรมการเร่ย่นร้้ต�าง ๆ  โดำย่ราชธาน่ลุ่ิส่ซึ่ิ�งไดำ้ให้้การส่น่บส่น่นโค์รงก ารดำ่งกลุ่�าวมาอย่�างต�อเน่อง แลุ่ะในป็ี 2563 ราชธาน่ลุ่ิส่ซึ่ิ�งไดำ้ร�วม

ส่น่บส่น่นอาห้ารกลุ่างว่นพื่ร้อมเงินส่น่บส่น่นโค์รงการจำานวน 200,000 บาที่

 กิจกรรม “CSR TCAP 2563” 

 บริษ่ที่ฯ เลุ่็งเห้็นค์วามส่ำาค์่ญของเดำ็ก ๆ ที่่�จะเติบโตไป็เป็็นอนาค์ตของชาติ บริษ่ที่ฯ แลุ่ะพื่น่กงานจึงไดำ้รวบรวมเงินบริจาค์

จำานวน 132,100 บาที่ แลุ่ะสิ่�งของที่่�จำาเป็็นส่ำาห้ร่บเด็ำกอ�อน มอบให้้ก่บส่ถึานส่งเค์ราะห์้เด็ำกอ�อนพื่ญาไที่ อำาเภอป็ากเกร็ดำ จ่งห้ว่ดำ

นนที่บร่่ เพื่อ่ส่รา้งส่รรค์ส่์่งค์มที่่�ดำแ่ลุ่ะเป็น็ส่�วนห้นึ�งในการมอบโอกาส่ที่างการศกึษา สิ่�งแวดำลุ่อ้ม ส่่ขอนามย่่ แลุ่ะช่วติที่่�ดำขึ่�นให้แ้ก�นอ้ง ๆ   

ที่่�ด้ำอย่โอกาส่ โดำย่ป็ัจจ่บ่นส่ถึานส่งเค์ราะห้์เดำ็กอ�อนพื่ญาไที่ไดำ้ให้้ค์วามอ่ป็การะเดำ็กชาย่จำานวน 110 ค์น เดำ็กห้ญิงจำานวน 100 ค์น  

รวมที่่�งห้มดำเป็็นจำานวน 210 ค์น

 ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อส่่งค์มไที่ย่

 นอกจากโค์รงการแลุ่ะกิจกรรมต�าง ๆ ที่่�กลุ่่�มธนชาตไดำ้ดำำาเนินการเพ่ื่อส่�งเส่ริมแลุ่ะส่น่บส่น่นการพ่ื่ฒนาส่่งค์มในดำ้านต�าง ๆ 

อย่�างต�อเน่อง ดำ่งที่่�ไดำ้กลุ่�าวมาแลุ่้วน่�น ย่่งไดำ้ม่การจ่ดำต่�ง มูลนิธิธนชิาตเพ่อส์ังคมไทย ขึ�น เพื่่อเป็็นกลุ่ไกส่ำาค์่ญในการข่บเค์ลุ่่อนการ

ดำำาเนินกิจกรรมที่างส่่งค์มด้ำวย่ โดำย่ม่�งเน้นให้้เกิดำการส่ร้างส่รรค์์ส่่งค์มค์วบค์้�ไป็ก่บการพ่ื่ฒนาส่่งค์ม ม่เป็้าห้มาย่ในการส่ร้างต้นแบบ 
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ในการพื่่ฒนาช่มชนแลุ่ะส่่งค์มในร้ป็แบบต�าง ๆ ให้้ม่ค์วามร้้ในการพื่่ฒนา ป็ร่บป็ร่ง แลุ่ะเป็ลุ่่�ย่นแป็ลุ่งตนเองให้้ม่ค์วามเป็็นอย่้�ที่่�ดำ่ย่ิ�งขึ�น 

โดำย่ในป็ี 2563 ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อส่่งค์มไที่ย่ ไดำ้ดำำาเนินกิจกรรมต�าง ๆ ดำ่งน่�

 โค์รงการ “ส่�งมอบค์วามห้�วงใย่ ห้�างไกลุ่โค์วิดำ-19”

 เป็็นโค์รงการที่่�เกิดำขึ�นจากส่ถึานการณ์แพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ซึึ่�งเป็็นภาวการณ์แพื่ร�ระบาดำให้ญ�ระดำ่บโลุ่ก ม้ลุ่นิธิ 

ธนชาตเพ่ื่อส่่งค์มไที่ย่จึงได้ำเลุ่็งเห็้นถึึงค์วามส่ำาค่์ญของการรณรงค์์ป้็องก่นการแพื่ร�ระบาดำแลุ่ะลุ่ดำโอกาส่ในการติดำเชื�อในห้น่วย่งาน

ที่างการแพื่ที่ย่์ ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อส่่งค์มไที่ย่จึงไดำ้ส่�งมอบห้น้ากากผ้าม่ส่ลุ่ิน พื่ร้อมห้น้ากาก N95 จำานวน 3,000 ชิ�น ให้้แก�บ่ค์ลุ่ากรใน

โรงพื่ย่าบาลุ่ป็ระจำาจ่งห้ว่ดำที่างภาค์ใต้ ไดำ้แก� โรงพื่ย่าบาลุ่ป็ัตตาน่ โรงพื่ย่าบาลุ่ย่ะลุ่า โรงพื่ย่าบาลุ่นราธิวาส่ราชนค์รินที่ร์ โรงพื่ย่าบาลุ่

ส่งขลุ่า แลุ่ะโรงพื่ย่าบาลุ่ส่ต้ลุ่

นอกจากได้ำให้้การส่น่บส่น่นห้น่วย่งานที่างการแพื่ที่ย์่แลุ้่ว ม้ลุ่นิธิธนชาตเพ่ื่อส่่งค์มไที่ย่ ย่่งได้ำส่น่บส่น่นอ่ป็กรณ์ในการ

ป็้องก่นการแพื่ร�ระบาดำของโรค์โค์วิดำ 19 ไดำ้แก� Face shield แอลุ่กอฮอลุ่์ เจลุ่ลุ่้างมือ แลุ่ะนำ�าย่าฆ�าเชื�อโรค์ ให้้ก่บกลุ่่�มบ่ค์ลุ่ากร

ที่างการศึกษาแลุ่ะน่กเร่ย่นในโรงเร่ย่นที่่�ขาดำแค์ลุ่นในพืื่�นที่่�จ่งห้ว่ดำราชบ่ร่ จำานวน 4 แห้�ง ไดำ้แก� โรงเร่ย่นว่ดำห้นองเอ่�ย่น โรงเร่ย่น 

ว่ดำลุ่ำานำ�า โรงเร่ย่นว่ดำตาลุ่เต่�ย่ แลุ่ะโรงเร่ย่นว่ดำดำอนให้ญ� อ่กดำ้วย่

แลุ่ะนอกจากโค์รงการดำ่งกลุ่�าวข้างต้นแลุ่้ว เพื่่อส่ร้างวิน่ย่ที่างการเงินอ่นเป็็นรากฐานที่างการเงินที่่�ส่ำาค์่ญ ม้ลุ่นิธิธนชาตเพื่่อ

ส่่งค์มไที่ย่ จึงไดำ้กำาห้นดำแผนในการดำำาเนินโค์รงการให้้ค์วามร้้ที่างการเงินเพื่่อส่ร้างวิน่ย่ที่างการเงิน ส่�งเส่ริมการบริห้ารจ่ดำการการเงิน 

การลุ่งที่่น รวมที่่�งการบริห้ารห้น่�ส่ินให้้ก่บกลุ่่�มน่กศึกษาที่่�กำาลุ่่งจะจบการศึกษาแลุ่ะกลุ่่�มเริ�มที่ำางาน เพื่่อป็้องก่นป็ัญห้าที่างการเงินใน

อนาค์ต โดำย่ม่�งเน้นให้้ค์วามร้้แลุ่ะป็ระชาส่่มพื่่นธ์ผ�านส่่อออนไลุ่น์เป็็นห้ลุ่่ก
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ข้้อมููลท่ั่�วไป

ชื่่อบริิษััท   : บริิษ่ัทั่ ทุั่นธนชาต จำำาก่ัด (มูหาชน)
ชื่่อภาษัาอังกฤษั   : Thanachart Capital Public Company Limited

ชื่่อย่่อหลัักทริัพย่์   : TCAP

ลัักษัณะการิปริะกอบธุุริกิจ  : ปริะกอบธุุริกิจลังทุน (Holding Company)

ท่�ตั้ั�งสำำานักงานใหญ่่  : เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 16 - 17 ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ 

                                                 เขตั้ปทุมวัน กรุิงเทพมหานคริ 10330

เลัขทะเบ่ย่นบริิษััท  : 0107536000510

ทุนจดทะเบ่ย่น               : 11,651,297,030  บาท

ทุนชื่ำาริะแลั้ว  : 11,651,297,030  บาท

แบ่งออกเป็น    หุ้นสำามัญ่ :  1,165,116,547  หุ้น    มูลัค่าท่�ตั้ริาไว้หุ้นลัะ 10 บาท

                 หุ้นบุริิมสำิทธุิ :  13,156  หุ้น    มูลัค่าท่�ตั้ริาไว้หุ้นลัะ 10 บาท

เว็บไซตั้ ์  : www.thanachart.co.th

อ่เมลั  : tcap_ir@thanachart.co.th

โทริศััพท์  : 0 2217 8000

โทริสำาริ  : 0 2217 8312 

Contact Center  : 1770

หมาย่เหตุั้ 1) ผูู้้ถือหุ้นบุริิมสิำทธิุสำามาริถใช้ื่สิำทธิุแปลังหุ้นบุริิมสิำทธิุเป็นหุ้นสำามัญ่ได้ในอัตั้ริา 1 : 1 โดย่ไม่ม่ค่าใช้ื่จ่าย่ แลัะสำามาริถใช้ื่สิำทธิุได้ 

    ทุกวันท่� 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ุ พฤษัภาคม สิำงหาคม แลัะพฤศัจิกาย่นของทุกปี

 2) ผูู้้ถือหุ้นสำามัญ่หรืิอหุ้นบุริิมสิำทธิุม่สิำทธิุในการิรัิบเงินปันผู้ลั สิำทธิุในการิเข้าร่ิวมปริะชุื่ม แลัะออกเส่ำย่งลังคะแนนในการิปริะชืุ่ม 

  ผูู้้ถือหุ้น แลัะสิำทธิุอ่น ๆ เช่ื่นเด่ย่วกัน โดย่ม่สิำทธิุออกเส่ำย่งลังคะแนน 1 หุ้น : 1 เส่ำย่ง

 3) จำานวนหุ้นสำามัญ่ท่�แสำดงข้างต้ั้นเปน็จำานวนหุ้นริวมท่�บริิษััทฯ ซื�อหุน้คืนจำานวน 116,512,970 หุน้ (แบง่เปน็จำานวน 19,467,000 หุน้ 

  ตั้ามโคริงการิซื�อหุ้นคืน เม่อวันท่� 8 สำิงหาคม 2561 ถึงวันท่� 7 กุมภาพันธุ์ 2562 แลัะจำานวน 97,045,970 หุ้น ตั้ามหุ้นท่�ซื�อคืน 

  ริะหว่างวันท่� 11 กุมภาพันธุ์ 2563 จนถึงวันท่� 10 สำิงหาคม 2563)

(ข้อมูลั ณ วันท่� 31 ธุันวาคม 2563)
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กัาริลงทุั่นข้องบริิษ่ัทั่ฯ ในบริิษ่ัทั่อ่�น

 ณ วันท่� 31 มกริาคม 2564 บริิษััทฯ ม่การิลังทุนในบริิษััทอ่น โดย่ถือหุ้นตัั้�งแตั้่ริ้อย่ลัะ 10 ขึ�นไป ของจำานวนหุ้นท่�ออกจำาหน่าย่แลั้ว  

ดังตั้่อไปน่� 

ช่�อบริิษ่ัทั่/สถานท่ั่�ต่�ง ปริะเภทั่ธุริกิัจำ ปริะเภทั่หุ้น
ทั่นุจำดทั่ะเบย่น

(บาทั่)
ทั่นุชำาริะแล้ว 

(บาทั่)

จำำานวนหุน้
ทั่่�ออกัจำำาหน่าย

(หุน้)

จำำานวนหุน้ทั่่�ถ่อ 
(หุน้)

ส่ดส่วน
กัาริถ่อหุ้น
(ร้ิอยละ)

ธนาคารทหารไทย จำำากััด (มหาชน)

3000 ถนนพหลัโย่ธิุน แขวงจอมพลั

เขตั้จตุั้จักริ กรุิงเทพมหานคริ 10900

โทริศััพท์   0 2299 2349 - 50

โทริสำาริ    0 2273 7806

ธุนาคาริ

พาณิชื่ย์่

สำามัญ่ 100,912,374,754.35 91,588,946,036 96,409,416,880 19,389,891,927 20.11

บริษััทบริหารสิินทรัพย์ เอ็็น เอ็ฟ เอ็สิ 

จำำากััด

เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ 

ชัื่�น 17 ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ 

เขตั้ปทุมวัน กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2217 8000

โทริสำาริ    0 2613 6050

บริิหาริสิำนทรัิพย์่

ด้อย่คุณภาพ 

สำามัญ่ 175,000,030 175,000,030 17,500,003 17,500,000 100.00

บริษััทบริหารสิินทรัพย์ แม๊กัซ์์ จำำากััด

เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ 

ชัื่�น 17 ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ 

เขตั้ปทุมวัน กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2217 8000

โทริสำาริ    0 2613 6050

บริิหาริสิำนทรัิพย์่

ด้อย่คุณภาพ

สำามัญ่ 40,000,030 40,000,030 4,000,003 3,337,601 83.44

บริษััท เอ็็ม บี เค ไลฟ์ ประกัันชีวิิต 

จำำากััด (มหาชน)

59/5 อาคาริพาริาไดซ์ เพลัสำ ชัื่�น 4

ถนนศัร่ินคริินทร์ิ แขวงหนองบอน 

เขตั้ปริะเวศั กรุิงเทพมหานคริ 10250

โทริศััพท์   0 2111 0055

โทริสำาริ    0 2111 0056

ปริะกันช่ื่วิตั้ สำามัญ่ 1,000,000,000 1,000,000,000 100,000,000 50,999,997 51.00

บริษััท เอ็็ม บี เค จำำากััด (มหาชน)

444 อาคาริ เอ็ม บ่ เค เซ็นเตั้อร์ิ ชัื่�น 8

ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2853 9000

โทริสำาริ    0 2853 7000

ให้เช่ื่า

อสัำงหาริิมทรัิพย์่

โริงแริมแลัะ

บริิการิ

สำามัญ่ 2,194,923,000 1,698,860,821 1,698,860,821 379,946,939 22.36
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ช่�อบริิษ่ัทั่/สถานท่ั่�ต่�ง ปริะเภทั่ธุริกิัจำ ปริะเภทั่หุ้น
ทุั่นจำดทั่ะเบ่ยน

(บาทั่)
ทุั่นชำาริะแล้ว 

(บาทั่)

จำำานวนหุ้น
ท่ั่�ออกัจำำาหน่าย

(หุ้น)

จำำานวนหุ้นท่ั่�ถ่อ 
(หุ้น)

ส่ดส่วน
กัาริถ่อหุ้น
(ร้ิอยละ)

บริษััท ปทุมไรซ์มิล แอ็นด์ แกัรนารี 

จำำากััด (มหาชน)

88 หมู่ท่� 2 ถนนติั้วานนท์ ตั้ำาบลับางกะด่

อำาเภอเมืองปทุมธุาน่ จังหวัดปทุมธุาน่ 

12000

โทริศััพท์   0 2501 2175

โทริสำาริ    0 2501 2176

เกษัตั้ริแลัะ

อุตั้สำาหกริริมอาหาริ

สำามัญ่ 900,000,000 600,000,000 600,000,000 117,575,612 19.60

บริษััท เอ็ช ที อ็าร์ จำำากััด

32/46 อาคาริซิโน-ไทย่ ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 18

ถนนสุำขุมวิท 21 (อโศัก) 

แขวงคลัองเตั้ย่เหนือ เขตั้วัฒนา 

กรุิงเทพมหานคริ 10110

โทริศััพท์   0 2259 8911 - 6

โทริสำาริ    0 2259 8919

ให้เช่ื่า - บริิการิ 

พื�นท่�อาคาริ

สำำานักงาน 

ค้าอสัำงหาริิมทรัิพย์่

สำามัญ่ 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00

บริษััท ธนชาตประกัันภััย จำำากััด 

(มหาชน)

999/1 อาคาริเดอะไนน์ทาวเวอร์ิ

ถนนพริะริาม 9 แขวงพัฒนาการิ

เขตั้สำวนหลัวง กรุิงเทพมหานคริ 10250

โทริศััพท์   0 2308 9300

โทริสำาริ    0 2308 9333

ปริะกันภัย่ สำามัญ่ 4,930,000,000 4,930,000,000 493,000,000 251,236,207 50.96

บริษััทหลักัทรัพย์ ธนชาต จำำากััด 

(มหาชน)

เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ

ชัื่�น 18-19 ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่

เขตั้ปทุมวัน กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2779 9119

โทริสำาริ    0 2217 9642

ธุุริกิจหลัักทรัิพย์่ สำามัญ่ 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 1,528,936,148 50.96

บริษััทบริหารสิินทรัพย์ ที เอ็สิ จำำากััด

เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ 

ชัื่�น 17 ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ 

เขตั้ปทุมวัน กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2217 8000

โทริสำาริ    0 2613 6050

บริิหาริสิำนทรัิพย์่

ด้อย่คุณภาพ

สำามัญ่ 500,000,120 500,000,120 50,000,012 49,995,816 99.99

บริษััท ธนชาต เอ็สิพีวีิ 1 จำำากััด

444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 17

ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2217 8000

โทริสำาริ    0 2217 8312

ลังทุนในบริิษััท 

อ่น ๆ

สำามัญ่ 12,704,980,880 12,704,980,880 1,270,498,088 1,270,498,086 100.00
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ช่�อบริิษ่ัทั่/สถานท่ั่�ต่�ง ปริะเภทั่ธุริกิัจำ ปริะเภทั่หุน้
ทุั่นจำดทั่ะเบ่ยน

(บาทั่)
ทุั่นชำาริะแล้ว 

(บาทั่)

จำำานวนหุ้น
ท่ั่�ออกัจำำาหน่าย

(หุ้น)

จำำานวนหุน้ทั่่�ถ่อ 
(หุน้)

สด่ส่วน
กัาริถ่อหุน้
(ร้ิอยละ)

บริษััท ธนชาต เอ็สิพีวีิ 2 จำำากััด

444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 17

ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์   0 2217 8000

โทริสำาริ    0 2217 8312

ลังทุนในบริิษััท 

อ่น ๆ

สำามัญ่ 934,389,470 934,389,470 93,438,947 93,420,837 99.98

บริษััท เอ็็ม ที เซ์อ็ร์วิิสิ 2016 จำำากััด

59/5 อาคาริพาริาไดซ์ เพลัสำ ชัื่�น 4

ถนนศัร่ินคริินทร์ิ แขวงหนองบอน 

เขตั้ปริะเวศักรุิงเทพมหานคริ 10250

โทริศััพท์  0 2111 0055

โทริสำาริ   0 2111 0056

บริิการิ สำามัญ่ 50,000,000 50,000,000 5,000,000 2,549,998 51.00

บริษััท ที เอ็็ม โบรคเกัอ็ร์ จำำากััด

59/5 อาคาริพาริาไดซ์ เพลัสำ ชัื่�น 4

ถนนศัร่ินคริินทร์ิ แขวงหนองบอน 

เขตั้ปริะเวศั กรุิงเทพมหานคริ 10250

โทริศััพท์  0 2026 3541

นาย่หน้าปริะกัน

ช่ื่วิตั้ / ปริะกัน

วินาศัภัย่

สำามัญ่ 20,000,000 20,000,000 2,000,000 1,019,998 51.00

บริษััท ที เอ็็ม คอ็มมิวินิเคชั�นส์ิ 

แอ็นด์ แบรนด์ แมเนจำเม้นท์ จำำากััด

444 อาคาริเอ็ม บ่ เค ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 9

ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

กรุิงเทพมหานคริ 10330

โทริศััพท์  0 2853 9000

ส่ำอปริะชื่าสัำมพันธ์ุ สำามัญ่ 5,000,000 5,000,000 50,000 24,999 50.00

บริษััท กัรุงเทพเคหะ จำำากััด

444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 10

ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

กรุิงเทพมหานคริ 10330

อยู่่ริะหว่าง

ดำาเนินการิ 

ชื่ำาริะบัญ่ช่ื่

สำามัญ่ 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87

บริษััท เพ่อ็นพบแพทย์ จำำากััด

444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอร์ิ ชัื่�น 9

ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

กรุิงเทพมหานคริ 10330

ร้ิาง สำามัญ่ 1,000,000 1,000,000 100,000 9,999 10.00
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ข้้อมููลบุคคลอ้างอิง

•   หุ้นสำามัญ่แลัะหุ้นบุริิมสำิทธุิ

หุ้นกู้บริิษััท ทุนธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น)

•   คริั�งท่� 1/2555 คริบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศั. 2565

    (“TCAP22NA”)

•   คริั�งท่� 1/2556 คริบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศั. 2566

    (“TCAP238A”)

•   คริั�งท่� 1/2556 คริบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศั. 2568

    (“TCAP258A”)

•   คริั�งท่� 2/2556 คริบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศั. 2566

    (“TCAP23OA”)

•   คริั�งท่� 1/2562 คริบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศั. 2572

    (“TCAP29OA”)

หุ้นกู้บริิษััท ทุนธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น) ท่�คริบกำาหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศั. 2563

•   คริั�งท่� 3/2556 (“TCAP20NA”)

ตั้ั�วแลักเงินบริิษััท ทุนธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น) ท่�คริบกำาหนด 

ไถ่ถอนปี พ.ศั. 2563

•   ริุ่นท่� 1/2562 (“TCAP20123A”)

•   ริุ่นท่� 2/2562 (“TCAP20123B”)

•   ริุ่นท่� 3/2562 (“TCAP20319A”)

สำำานักงานผูู้้สำอบบัญ่ชื่่

: บริิษััท ศัูนย่์ริับฝากหลัักทริัพย่์ (ปริะเทศัไทย่) จำากัด

 เลัขท่� 93 ถนนริัชื่ดาภิเษัก แขวงดินแดง เขตั้ดินแดง      

 กริุงเทพมหานคริ 10400 

 โทริศััพท์      0 2009 9000 

 โทริสำาริ       0 2009 9991

 Call Center  0 2009 9999 

 เว็บไซตั้์       www.set.or.th/tsd

: ธุนาคาริทหาริไทย่ จำากัด (มหาชื่น) 

 เลัขท่� 3000 ชื่ั�น 2 ถนนพหลัโย่ธุิน แขวงจอมพลั 

 เขตั้จตัุ้จักริ กริุงเทพมหานคริ 10900 

 โทริศััพท์      0 2299 2279, 0 2242 3478 

 โทริสำาริ       0 2273 7332 

 เว็บไซตั้์       www.tmbbank.com

: บริิษััท สำำานักงาน อ่วาย่ จำากัด 

 เลัขท่� 193/136 - 137 อาคาริเลัคริัชื่ดา ชื่ั�น 33 

 ถนนริัชื่ดาภิเษัก แขวงคลัองเตั้ย่ เขตั้คลัองเตั้ย่ 

 กริุงเทพมหานคริ 10110 

 โทริศััพท์      0 2264 0777, 0 2264 9090 

 โทริสำาริ       0 2264 0789 - 90 

 เว็บไซตั้์       www.ey.com

หลักัทรัพย์ นายทะเบียน
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

ริาย่ชื่่อผูู้้สำอบบัญ่ชื่่

ท่�ปริึกษัากฎหมาย่

สำถาบันการิเงินท่�ตั้ิดตั้่อปริะจำา

: นางสำาวสำมใจ คุณปสำุตั้ 

 ผูู้้สำอบบัญ่ชื่่ริับอนุญ่าตั้เลัขทะเบ่ย่น 4499

: ไม่ม่

: ธุนาคาริทหาริไทย่ จำากัด (มหาชื่น)
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บริิษ่ัทั่ในกัลุ่มูธนชาต

    บริิษััท ทุนธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น) 

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์ ชื่ั�น 16 - 17 

    ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน 

    กริุงเทพมหานคริ 10330 

    โทริศััพท์        0 2217 8000 

    โทริสำาริ         0 2217 8312 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0107536000510    

    เว็บไซตั้์         www.thanachart.co.th

    บริิษััทบริิหาริสำินทริัพย่์ ท่ เอสำ จำากัด 

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์ ชื่ั�น 17 

    ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน 

    กริุงเทพมหานคริ 10330 

    โทริศััพท์        0 2217 8000 

    โทริสำาริ         0 2613 6050 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105554031624 

    เว็บไซตั้์         ไม่ม่

    บริิษััท ธุนชื่าตั้ปริะกันภัย่ จำากัด (มหาชื่น)

    เลัขท่� 999/1 อาคาริเดอะไนน์ทาวเวอริ์

    ถนนพริะริาม 9 แขวงพัฒนาการิ เขตั้สำวนหลัวง

    กริุงเทพมหานคริ 10250

    โทริศััพท์        0 2308 9300

    โทริสำาริ         0 2308 9333

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0107555000473

    เว็บไซตั้์         www.thanachartinsurance.co.th

    บริิษััท ท่ เอ็ม โบริคเกอริ์ จำากัด

    เลัขท่� 59/5 อาคาริพาริาไดซ์ เพลัสำ ชื่ั�น 4

    ถนนศัริ่นคริินทริ์ แขวงหนองบอน เขตั้ปริะเวศั

    กริุงเทพมหานคริ 10250

    โทริศััพท์        0 2026 3541

    โทริสำาริ         ไม่ม่

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105559122776

    เว็บไซตั้์         www.tm-broker.co.th

    บริิษััทบริิหาริสำินทริัพย่์ แม๊กซ์ จำากัด

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์ ชื่ั�น 17

    ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

    กริุงเทพมหานคริ 10330

    โทริศััพท์        0 2217 8000

    โทริสำาริ         0 2613 6050

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105540093282

    เว็บไซตั้์         ไม่ม่

    บริิษััทหลัักทริัพย่์ ธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น)

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์

    ชื่ั�น 18-19 ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน 

    กริุงเทพมหานคริ 10330 

    โทริศััพท์        0 2779 9119 

    โทริสำาริ         0 2217 9642 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0107547000591 

    เว็บไซตั้์         www.thanachartsec.com

    บริิษััท ริาชื่ธุาน่ลัิสำซิ�ง จำากัด (มหาชื่น)

    เลัขท่� 77/35 - 36 อาคาริสำินสำาธุริทาวเวอริ์ ชื่ั�น 11 UP 

    ถนนกริุงธุนบุริ่ แขวงคลัองตั้้นไทริ เขตั้คลัองสำาน

    กริุงเทพมหานคริ 10600 

    โทริศััพท์        0 2431 9000

    โทริสำาริ         0 2431 9099 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0107545000209 

    เว็บไซตั้์         www.ratchthani.com

    บริิษััท เอ็ม บ่ เค ไลัฟ์์ ปริะกันชื่่วิตั้ จำากัด (มหาชื่น)

    เลัขท่� 59/5 อาคาริพาริาไดซ์ เพลัสำ ชื่ั�น 4 

    ถนนศัริ่นคริินทริ์ แขวงหนองบอน เขตั้ปริะเวศั 

    กริุงเทพมหานคริ 10250 

    โทริศััพท์        0 2111 0055 

    โทริสำาริ         0 2111 0056 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0107555000481 

    เว็บไซตั้์         www.mbklife.co.th

    บริิษััท เอ็ม ท่ เซอริ์วิสำ 2016 จำากัด

    เลัขท่� 59/5 อาคาริพาริาไดซ์ เพลัสำ ชื่ั�น 4 

    ถนนศัริ่นคริินทริ์ แขวงหนองบอน เขตั้ปริะเวศั 

    กริุงเทพมหานคริ 10250 

    โทริศััพท์        0 2111 0055 

    โทริสำาริ         0 2111 0056 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105559103291 

    เว็บไซตั้์         ไม่ม่

    บริิษััทบริิหาริสำินทริัพย่์ เอ็น เอฟ์ เอสำ จำากัด

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์ ชื่ั�น 17 

    ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน 

    กริุงเทพมหานคริ 10330 

    โทริศััพท์        0 2217 8000 

    โทริสำาริ         0 2613 6050 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105540086022 

    เว็บไซตั้์         ไม่ม่
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

    บริิษััท อาริ์ท่เอ็น อินชื่ัวริันสำ์ โบริกเกอริ์ จำากัด

    เลัขท่� 77/20 อาคาริสำินสำาธุริทาวเวอริ์ ชื่ั�น 2

    ถนนกริุงธุนบุริ่ แขวงคลัองตั้้นไทริ เขตั้คลัองสำาน

    กริุงเทพมหานคริ 10600

    โทริศััพท์        0 2431 9500

    โทริสำาริ         0 2431 9567

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105561189971

    เว็บไซตั้์         www.rtnbroker.com

    บริิษััท ริักษัาความปลัอดภัย่ สำคิบ เซอริ์วิสำ จำากัด

    เลัขท่� 1091/230 ถนนเพชื่ริบุริ่ตั้ัดใหม่

    แขวงมักกะสำัน เขตั้ริาชื่เทว่

    กริุงเทพมหานคริ 10400

    โทริศััพท์        0 2208 5061 - 2

    โทริสำาริ         0 2651 6611

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105534009895

    เว็บไซตั้์         ไม่ม่

    บริิษััท ธุนชื่าตั้ เอสำพ่ว่ 2 จำากัด

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์ ชื่ั�น 17

    ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

    กริุงเทพมหานคริ 10330

    โทริศััพท์        0 2217 8000

    โทริสำาริ         0 2217 8312

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�   0105562173572

    เว็บไซตั้์         ไม่ม่

    บริิษััท ธุนชื่าตั้ เอสำพ่ว่ 1 จำากัด

    เลัขท่� 444 อาคาริเอ็มบ่เค ทาวเวอริ์ ชื่ั�น 17 

    ถนนพญ่าไท แขวงวังใหม่ เขตั้ปทุมวัน

    กริุงเทพมหานคริ 10330 

    โทริศััพท์       0 2217 8000 

    โทริสำาริ        0 2217 8312 

    ทะเบ่ย่นเลัขท่�  0105562173564 

    เว็บไซตั้์        ไม่ม่

 บริิษััท ธุนชื่าตั้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอริ์วิสำ จำากัด

 เลัขท่� 2 อาคาริสำำานักงานธุนชื่าตั้ สำวนมะลัิ ชื่ั�น 2 

 ถนนเฉลิัมเขตั้ร์ิ 4 แขวงวัดเทพศิัริินทร์ิ เขตั้ป้อมปริาบศัตัั้รูิพา่ย่ 

 กริุงเทพมหานคริ 10100 

 โทริศััพท์       0 2220 2222 

 โทริสำาริ        0 2220 2520 

 ทะเบ่ย่นเลัขท่�  0105533119077 

 เว็บไซตั้์        ไม่ม่
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ผูู้้ถ่อหุ้นและนโยบายกัาริจ่ำายเงินปันผู้ล

    ริาย่ชื่่อผูู้้ถือหุ้น/กลัุ่มผูู้้ถือหุ้นท่�ถือหุ้นสำามัญ่ แลัะหุ้นบุริิมสำิทธุิสำูงสำุด 10 ริาย่แริก

โคริงสร้ิางผูู้้ถ่อหุ้นริายใหญ่่

ริายช่�อผูู้้ถ่อหุ้น/กัลุ่มูผูู้้ถ่อหุ้น
จำำานวน

หุ้นสามู่ญ่
จำำานวน

หุ้นบุริิมูสิทั่ธิ
จำำานวน
หุ้นริวมู

ส่ดส่วน
กัาริถ่อหุ้น
(ร้ิอยละ)

1. บริิษััท เอ็ม บ่ เค จำากัด (มหาชื่น) 129,914,400 - 129,914,400 11.150

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

2. บริิษััท ไทย่เอ็นว่ด่อาร์ิ จำากัด 124,960,619 - 124,960,619 10.725

3. บริิษััท ทุนธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น) 116,512,970 - 116,512,970 10.000

4. STATE STREET EUROPE LIMITED 52,858,434 - 52,858,434 4.537

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)  

 NOMINEES LIMITED 28,248,900 - 28,248,900 2.425

6. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 23,358,000 - 23,358,000 2.005

7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 20,987,074 - 20,987,074 1.801

8. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 19,737,463 - 19,737,463 1.694

9. กองทุนเปิด กรุิงศัร่ิหุ้นริะย่ะย่าวปันผู้ลั 16,348,200 - 16,348,200 1.403

10. นาย่นิเวศัน์ เหมวชิื่ริวริากริ 14,000,000 - 14,000,000 1.202

 ผูู้้ถือหุ้นอ่น ๆ 614,790,487 13,156 614,803,643 52.767

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

 ผู้้้ถืือ็หุ้นสัิญชาติไทย 888,581,348 13,096 888,594,444 76.266

 ผู้้้ถืือ็หุ้นสัิญชาติต่างด้าวิ 276,535,199 60 276,535,259 23.734

ท่�มา ริาย่งานริาย่ช่ื่อผูู้้ถือหุ้นริาย่ใหญ่่ โดย่วันท่�กำาหนดริาย่ช่ื่อผูู้้ถือหุ้น (Record Date) เป็นข้อมูลั ณ วันท่� 13 สำิงหาคม 2563 ซึ�งจัดทำาโดย่  

 บริิษััท ศัูนย่์ริับฝากหลัักทริัพย่์ (ปริะเทศัไทย่) จำากัด



169รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมาย่เหตัุ้  1) ผูู้้ถือหุ้นลัำาดับท่� 1 ริวมผูู้้ท่�เก่�ย่วข้องตั้ามมาตั้ริา 258 ท่�แก้ไขเพิ�มเตั้ิม โดย่ พ.ริ.บ. หลัักทริัพย่์แลัะตั้ลัาดหลัักทริัพย่์  

     (ฉบับท่� 4) พ.ศั. 2551 เป็นลัำาดับเด่ย่วกัน ทั�งน่� บริิษััท เอ็ม บ่ เค จำากัด (มหาชื่น) ปริะกอบธุุริกิจให้เชื่่าอสำังหาริิมทริัพย่ ์

             โริงแริมแลัะบริิการิ โดย่วันท่�กำาหนดริาย่ชื่่อผูู้้ถือหุ้น (Record Date) คริั�งหลัังสำุด วันท่� 22 ตัุ้ลัาคม 2563 ดังน่�

ริายช่�อผูู้้ถ่อหุ้น/กัลุ่มูผูู้้ถ่อหุ้น จำำานวนหุ้น
ส่ดส่วนกัาริถ่อหุ้น 

(ร้ิอยละ)

1.  บริิษััท ปทุมไริซมิลั แอนด์ แกรินาร่ิ จำากัด (มหาชื่น) 474,249,530 27.981

    บริิษััท พ่ อาร์ิ จ่ พืชื่ผู้ลั จำากัด 25,000,000 1.475

2.  บริิษััท ทุนธุนชื่าตั้ จำากัด (มหาชื่น) 379,947,739 22.417

3.  บริิษััท ไทย่เอ็นว่ด่อาร์ิ จำากัด 90,809,636 5.358

4.  DBS BANK LTD 39,209,800 2.313

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

6.  นาย่ปริิญ่ญ่า เธุ่ย่ริวริ 34,000,000 2.006

7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 31,054,364 1.832

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

9.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,512,191 1.328

10. มูลันิธิุส่ำงเสำริิมไทย่ 20,182,000 1.191

ผูู้้ถือหุ้นอ่น ๆ 517,827,040 30.552

จำำานวินหุ้นชำาระแล้วิ 1,694,923,000 100.000

ผู้้้ถืือ็หุ้นสัิญชาติไทย 1,461,308,117 86.217

ถืือ็หุ้นสัิญชาติต่างด้าวิ 233,614,883 13.783

 หมาย่เหตัุ้ ผูู้ถ้อืหุ้นลัำาดบัท่� 1 กบัลัำาดบัท่� 2 ได้ริวมผูู้้ท่�เก่�ย่วข้องกนัตั้ามมาตั้ริา 258 ท่�แกไ้ขเพิ�มเตั้มิ โดย่ พ.ริ.บ. หลักัทริพัย่แ์ลัะ 

  ตั้ลัาดหลัักทริัพย่์ (ฉบับท่� 4) พ.ศั. 2551 เป็นลัำาดับเด่ย่วกัน

 
             2) ผูู้้ถือหุ้นลัำาดับท่� 4 - 8 ของบริิษััทฯ เป็น Nominee Accounts ท่�ไม่สำามาริถทริาบถึงผูู้้ถือหุ้นท่�แท้จริิงได้

กัลุ่มูผูู้้ถ่อหุ้นริายใหญ่่ท่ั่�โดยพฤติกัาริณ์์มู่อิทั่ธิพลต่อกัาริกัำาหนดนโยบายกัาริจ่ำดกัาริอย่างมู่น่ยสำาค่ญ่

  - ไม่ม่ -

ข้้อตกัลงริะหว่างผูู้้ถ่อหุ้นใหญ่่

 - ไม่ม่ -

ข้้อตกัลงริะหว่างผูู้้ถ่อหุ้นริายใหญ่่ท่ั่�มู่ผู้ลกัริะทั่บต่อกัาริออกัและเสนอข้ายหล่กัทั่ร่ิพย์

 - ไม่ม่ -
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นโยบายกัาริจ่ำายเงินปันผู้ล

  
 นโย่บาย่การิจ่าย่เงินปันผู้ลัของบริิษััทฯ ท่�จ่าย่แก่ผูู้้ถือหุ้น

 ในการิพิจาริณาจ่าย่เงินปันผู้ลั บริิษััทฯ จะพิจาริณาถึงผู้ลัปริะกอบการิแลัะผู้ลัตั้อบแทนของผูู้้ถือหุ้นในริะย่ะย่าว ริวมถึงความ 

เพ่ย่งพอของเงินกองทุน โดย่การิจ่าย่เงินปันผู้ลัตั้้องได้ริับอนุมัตั้ิจากท่�ปริะชืุ่มผูู้้ถือหุ้น คณะกริริมการิบริิษััทฯ อาจจ่าย่เงินปันผู้ลั 

ริะหวา่งกาลัใหแ้กผูู่้ถ้อืหุน้เปน็ครัิ�งคริาวได ้เมอ่เหน็วา่บริิษััทฯ มผู่้ลักำาไริพอแลัะสำมควริท่�จะทำาเชื่น่นั�น แลัะริาย่งานใหท้่�ปริะชื่มุผูู้ถ้อืหุน้ทริาบ 

ในการิปริะชืุ่มคริาวถัดไป

 ข้้อมููลกัาริจ่ำายเงินปันผู้ล 5 ปี ย้อนหล่ง

 นโย่บาย่การิจ่าย่เงินปันผู้ลัของบริิษััทย่่อย่ท่�จ่าย่แก่บริิษััทฯ

 บริิษััทย่่อย่ ม่นโย่บาย่จ่าย่เงินปันผู้ลัเม่อผู้ลัปริะกอบการิของบริิษััทย่่อย่ม่กำาไริ โดย่บริิษััทย่่อย่จะพิจาริณาถึงเงินสำดคงเหลัืิิอ 

จากการิดำาเนินธุุริกิจ ความเพ่ย่งพอของเงินกองทุนในการิริองริับธุุริกิจของบริิษััทย่่อย่ ริวมถึงเงินสำำาริองตั้ามกฎหมาย่ โดย่ขึ�นอยู่่ 

กับธุุริกิจแตั้่ลัะบริิษััทย่่อย่ ทั�งน่� บริิษััทย่่อย่อาจจ่าย่เงินปันผู้ลัริะหว่างกาลัให้แก่บริิษััทฯ ได้เป็นครัิ�งคริาว เม่อเห็นว่าบริิษััทย่่อย่ม ่

ผู้ลักำาไริพอแลัะสำมควริท่�จะทำาเชื่่นนั�น แลัะเม่อจ่าย่เงินปันผู้ลัแลั้วจะริาย่งานให้ท่�ปริะชืุ่มผูู้้ถือหุ้นทริาบในการิปริะชืุ่มคริาวถัดไป

ผู้ลกัาริดำาเนินงาน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

กำาไริตั้่อหุ้น (งบการิเงินเฉพาะกิจการิ) (บาท) 49.98 2.85 2.04 1.42 1.86

อัตั้ริาเงินปันผู้ลัตั้่อหุ้น (บาท) 7.00 2.60 2.20 2.00 1.80

อัตั้ริาการิจ่าย่เงินปันผู้ลัตั้่อกำาไริสำุทธุิ 

  (งบการิเงินเฉพาะกิจการิ) (ริ้อย่ลัะ) 13.70 90.40 107.74 140.43 95.60

อัตั้ริาการิจ่าย่เงินปันผู้ลัตั้่อกำาไริสำุทธุิจากผู้ลัการิดำาเนินงาน 

  สำ่วนท่�เป็นของบริิษััทฯ (งบการิเงินริวม) (ริ้อย่ลัะ) 72.59 38.25 36.61 38.76 38.58

หมาย่เหตัุ้ 1)  เงินปันผู้ลัของปี 2562 จำานวน 7.00 บาท ริวมเงินปันผู้ลัพิเศัษัริะหว่างกาลั จำานวน 4.00 บาท ท่�จ่าย่เม่อวันท่� 16 มกริาคม 2563

 2)  บริิษััทฯ จ่าย่เงินปันผู้ลัริะหว่างกาลั ปริะจำาปี 2563 ในอัตั้ริา 1.20 บาทตั้่อหุ้น เม่อวันท่� 27 สำิงหาคม 2563
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการ จำานวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้้้ทรงคุณวุฒิิ 

ด้้านบัญชีี การเงิน และมีประสบการณ์ในสถาบันการเงินและองค์กรขนาด้ใหญ่ มีรายนามด้ังต่อไปนี�

1. นางศิิริเพ็็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธีรพ็จน์ วัชีราภััย กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาลินี วังตาล กรรมการตรวจสอบ

 โด้ยมีนางสาวธนวรรณ ฑีีฆาอุตมากร ผู้้้ชี่วยกรรมการผู้้้จัด้การ สายงานตรวจสอบ ทำาหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�และความรับผู้ิด้ชีอบตามที�ได้้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััทฯ ซึ่่�งสอด้คล้องกับ 

ขอ้กำาหนด้ของ ก.ล.ต. ประกาศิของ ตลท. ซ่ึ่�งได้ร้ะบไุวใ้นกฎบัตรตามที�คณะกรรมการบริษััทฯ กำาหนด้ โด้ยในเรอ่งการบริหารความเสี�ยง  

คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้จัด้ตั�งคณะกรรมการกำากับความเสี�ยง (Risk Oversight Committee) เพ่็อกำาหนด้กรอบและนโยบาย 

การบริหารความเสี�ยง รวมถ่งติด้ตามการบริหารความเสี�ยงของบริษััทฯ และบริษััทในกลุ่มโด้ยตรง

 ในรอบปี 2563 ที�ผู้่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้้จัด้ให้มีการประชีุมร่วมกับฝ่่ายจัด้การ ผู้้้บริหารระด้ับส้งจากกลุ่มงาน 

ที�เกี�ยวข้อง และผู้้้สอบบัญชีีตามกำาหนด้วาระ รวม 12 ครั�ง เป็นการประชีุมในวาระปกติ 12 ครั�ง เพ็่อรับทราบและพ็ิจารณาเร่องต่าง ๆ 

ที�เกี�ยวข้อง โด้ยสรุปด้ังนี�

รายงานทางการเงิน

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำาปี และงบการเงินรวมของบริษััทฯและบริษััทย่อย โด้ยหารือร่วมกับ 

ผู้้้สอบบัญชีีผู้้้บริหารสายการเงิน และฝ่่ายบัญชีีของบริษััทฯ เพ่็อให้มั�นใจว่า งบการเงินจัด้ทำาข่�นตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน มีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างเพ็ียงพ็อ ครบถ้วน และเชี่อถือได้้ รวมถ่งพ็ิจารณานโยบายการบัญชีี และการเปลี�ยนแปลง 

ที�สำาคัญ นอกจากนี� ยังได้้จัด้ให้มี การประชีุมกับผู้้้สอบบัญชีี โด้ยไม่มีฝ่่ายบริหารเข้าร่วมประชีุม เพ็่อปร่กษัาหารือเกี�ยวกับความเป็น

อิสระในการปฏิิบัติหน้าที�และการแสด้งความเห็นของผู้้้สอบบัญชีี รวมทั�งผู้้้สอบบัญชีีได้้รายงานประเด้็นที�พ็บจากการตรวจสอบให้

คณะกรรมการตรวจสอบพ็ิจารณาในทุกประเด้็นแล้ว

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

 สอบทานให้บริษััทฯ มีระบบการควบคุมภัายใน และการตรวจสอบภัายในที�มีประสิทธิภัาพ็ มีการหารือ ให้ข้อแนะนำากับ 

ผู้้้ตรวจสอบภัายใน ในการวางแผู้นการตรวจสอบและอนุมัติแผู้นการตรวจสอบประจำาปี พ็ิจารณาความเพี็ยงพ็อ ความเหมาะสม

ของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิิบัติงานตรวจสอบภัายใน โด้ยมีการติด้ตามและประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานทุกเด้ือน รวมถ่ง 

การประเมนิความร้ค้วามสามารถของเจา้หนา้ที� เพ่็อพ็ฒัินาความร้แ้ละประสทิธภิัาพ็ในการตรวจสอบ พ็จิารณารายงานผู้ลการตรวจสอบ

ของทางการและผู้้้สอบบัญชีี เพ็่อประเมินความเพ็ียงพ็อของระบบการควบคุมภัายใน และความเหมาะสมของแนวทางการแก้ไขของ 

บริษััทฯ

การปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์

 สอบทานการปฏิิบัติงานของบริษััทฯ เพ็่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑี์ของทางการ เชี่น ก.ล.ต. ตลท. และ คปภั. เป็นต้น 

และรับทราบการเปลี�ยนแปลงกฎเกณฑี์ที�มีผู้ลกระทบต่อการด้ำาเนินงานของบริษััทฯและบริษััทย่อย โด้ยมีการกำากับให้มีการปรับปรุง 

แก้ไข และติด้ตามผู้ลอย่างใกล้ชีิด้
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

 พ็ิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง และอนุมัติการปรับปรุงกฎบัตรของ 

สำานักตรวจสอบ เพ็่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และมีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโด้ยรวม ซึ่่�งผู้ลจาก

การประเมินพ็บว่า กรรมการตรวจสอบมีการปฏิิบัติตามที�ได้้กำาหนด้ไว้ในกฎบัตร และมีผู้ลการปฏิิบัติงานที�สอด้คล้องกับแนวทางปฏิิบัติ 

ที�ด้ี อันมีส่วนชี่วยเสริมสร้างการกำากับด้้แลกิจการที�ด้ีได้้อย่างมีประสิทธิผู้ล

ผู้้�สอบบัญชีี

 ใหข้อ้เสนอแนะในการแตง่ตั�งผู้้ส้อบบญัชีขีองบรษิัทัฯ โด้ยพ็จิารณาจากคณุสมบตั ิความสามารถประสบการณ ์ความเปน็อสิระ 

คุณภัาพ็งานที�ผู้่านมา และพ็ิจารณาค่าตอบแทนของผู้้้สอบบัญชีีที�เหมาะสมกับขอบเขตความรับผู้ิด้ชีอบโด้ยเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษััทฯ เพ็่อนำาเสนอที�ประชีุมผู้้้ถือหุ้นพ็ิจารณาแต่งตั�งผู้้้สอบบัญชีีและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีี

รายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัดแย�งทางผู้ลประโยชีน์

 พ็จิารณารายการที�เกี�ยวโยงกันหรอืรายการที�อาจมคีวามขัด้แยง้ทางผู้ลประโยชีน์  โด้ยยด่้หลักความสมเหตุสมผู้ล ความโปร่งใส 

และการเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างเพ็ียงพ็อ ตามที�หน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้้รายงาน ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษััทฯ

สอบทานแบบประเมิน และ มาตรการต่อต�านการคอร์รัปชัี�น

 สอบทานและติด้ตามให้บริษััทฯ มีการปฏิิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชีั�น มีกระบวนการควบคุมที�เพ็ียงพ็อต่อการ

ป้องกันการคอร์รัปชีั�น และที�สำาคัญมีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสที�มีการพ็ิจารณาอย่างอิสระและให้ความคุ้มครองแก่ผู้้้ให้เบาะแส 

เพ็่อให้เกิด้ความมั�นใจว่าจะไม่ได้้รับความเด้ือด้ร้อนเสียหาย รวมถ่งให้ความเป็นธรรมกับผู้้้ถ้กกล่าวหา

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัิตหินา้ที�ด้ว้ยความรอบคอบอย่างเป็นอสิระ และแสด้งความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  เพ่็อประโยชีน์ 

ส้งสุด้ของบริษััทฯ โด้ยไม่มีข้อจำากัด้ในการได้้รับข้อม้ล และความร่วมมือจากผู้้้บริหารและเจ้าหน้าที�ของบริษััทฯ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ รายงานทางการเงนิจดั้ทำาอยา่งถ้กตอ้ง และมกีารเปดิ้เผู้ยขอ้มล้ทางการเงนิที�เพ็ยีงพ็อ เหมาะสมและสอด้คลอ้ง

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภัายในและการตรวจสอบภัายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภัาพ็มีระบบ

การบริหารความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิัาพ็ มกีารกำากบัด้แ้ลการปฏิบัิตงิานใหถ้้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้กำาหนด้ของทางการอยา่งเครง่ครดั้  

ผู้้้สอบบัญชีีภัายนอกมีความเป็นอิสระในการปฏิิบัติหน้าที� รายการที�เกี�ยวโยงกันหรือรายการที�อาจมีความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชีน์ 

มีความสมเหตุสมผู้ลและเป็นปกติทางธุรกิจ รวมถ่งมีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างเพ็ียงพ็อ

(นางศิิริเพ็็ญ  สีตสุวรรณ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และบรรษััทภิบาล

 • การสรรหาและคัด้เลือกบุคคลที�มีความร้้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีี�ยวชีาญที�หลากหลาย เหมาะสม 

ตามกฎหมายและไม่มีลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศิทางการ เสนอรับแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษััทฯ กรรมการใน 

คณะกรรมการชีุด้ย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่ และผู้้้บริหารในตำาแหน่งตั�งแต่ผู้้้ช่ีวยกรรมการผู้้้จัด้การข่�นไป รวมทั�งด้้แลให้ 

คณะกรรมการมีจำานวนและโครงสร้าง ตลอด้จนคุณสมบัติ ความร้้ความชีำานาญที�เหมาะสมในการกำากับด้้แลกิจการของบริษััทฯ

 • การกำาหนด้ค่าตอบแทน และการทบทวนอัตราค่าตอบแทนที�จ่ายแก่กรรมการบริษััทฯ กรรมการในคณะกรรมการ 

ชีดุ้ยอ่ยตา่ง ๆ  และกรรมการผู้้จ้ดั้การใหญ ่ให้อย้ใ่นระด้บัที�เหมาะสมกบัหนา้ที� ความรบัผู้ดิ้ชีอบ โด้ยเปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรม และอย้่ 

ในระดั้บที�เป็นธรรมต่อผู้้้ถือหุ้น รวมถ่งจัด้ให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการบริษััทฯ คณะกรรมการชุีด้ย่อย และ 

กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่ รวมถ่งจัด้ให้มีหลักเกณฑ์ีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของผู้้้บริหารในตำาแหน่งตั�งแต่ผู้้้ช่ีวยกรรมการ 

ผู้้้จัด้การข่�นไป

 • การด้ำาเนินการด้้านบรรษััทภิับาล ทบทวน เสนอ และติด้ตามการด้ำาเนินการตามนโยบายการกำากับด้้แลกิจการที�ด้ี  

จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิิบัติ พ็ิจารณาผู้ลการประเมินการกำากับด้้แลกิจการของบริษััทฯ ที�จัด้ทำาข่�นโด้ยหน่วยงาน 

ภัายนอก รวมถ่งเสนอข้อพ่็งปฏิิบัติที�ด้ี หรือข้อบังคับสำาหรับคณะกรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการชุีด้ย่อย ติด้ตามความ 

เพ็ียงพ็อของหลักการเปิด้เผู้ยข้อม้ลของบริษััทฯ ในส่วนที�เกี�ยวกับการกำากับด้้แลกิจการและการพ็ัฒินาความยั�งยืน ตลอด้จนถ่ง 

ส่งเสริมการเผู้ยแพ็ร่วัฒินธรรมในการกำากับด้้แลกิจการที�ด้ี และการมีส่วนร่วมในการพ็ัฒินาความยั�งยืนของบริษััทฯ

 โด้ยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล ได้้มีการประชุีมทั�งสิ�น 5 ครั�ง เพ่็อพิ็จารณาเร่อง

ที�สำาคัญ ดั้งนี�

 1. พ็ิจารณาวาระที�เกี�ยวกับการสรรหากรรมการและผู้้้บริหารระด้ับส้ง ได้้แก่

 - พิ็จารณาคัด้เลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถ่งตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑี์ที�ทางการและบริษััทฯ  

ประกาศิกำาหนด้ เพ็่อเสนอชี่อให้คณะกรรมการบริษััทฯ แต่งตั�งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระในการประชีุมสามัญผู้้้ถือหุ้น

ประจำาปี 2563 โด้ยมีการเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถือหุ้นเสนอชี่อบุคคลเพ็่อรับการพ็ิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษััทฯ ผู้่านทางเว็บไซึ่ต์ของ 

บริษััทฯ

 - พ็ิจารณาทบทวนโครงสร้าง คุณสมบัติ และองค์ประกอบความร้้ความชีำานาญเฉพ็าะด้้านของคณะกรรมการบริษััทฯ  

(Board Skill Matrix) ประจำาปี 2563 และการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้้้มีอำานาจในการจัด้การประจำาปี เพ็่อให้สอด้คล้อง 

กับกฎหมายและประกาศิทางการที�กำากับด้้แลบริษััทฯ

 - พ็ิจารณาการว่าจ้างกรรมการผู้้้จัด้การใหญ่ ประจำาปี 2564

 คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้จัด้ตั�งคณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภัิบาล โด้ยปัจจุบันมีกรรมการจำานวน 

3 คน ซึ่่�งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร 1 คน มีรายนาม ด้ังต่อไปนี�

 1. นายธีรพ็จน์  วัชีราภััย  ประธานกรรมการ    (กรรมการอิสระ)

 2. นางศิิริเพ็็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการ            (กรรมการอิสระ)

 3. นายวิชีิต  ญาณอมร  กรรมการ            (กรรมการที�ไม่เป็นผู้้้บริหาร)

 คณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล ได้ป้ฏิบัิตหินา้ที�ตามที�ได้รั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััทฯ 

อยา่งเต็มที� ด้ว้ยความรอบคอบและระมัด้ระวัง ภัายใต้นโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล  

ที�คณะกรรมการบริษััทฯ ประกาศิกำาหนด้ เพ็่อประโยชีน์ต่อการด้ำาเนินการของบริษััทฯ ด้ังนี�
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

 2. พ็ิจารณาวาระที�เกี�ยวกับการกำาหนด้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้้้บริหารระด้ับส้ง

 3. พ็ิจารณาวาระที�เกี�ยวกับการด้ำาเนินการด้้านบรรษััทภัิบาล

 - พิ็จารณาทบทวนแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานประจำาปี 2563 ของคณะกรรมการบริษััทฯ และคณะกรรมการ 

สรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล รวมถ่งรับทราบแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานประจำาปี 2563 ของคณะกรรมการ 

ชุีด้ย่อยอ่น และพิ็จารณาสรุปผู้ลการประเมินการปฏิิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล

 - พิ็จารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษััทฯ คณะกรรมการชุีด้ย่อย ประจำาปี 2563 และการจัด้สรร 

เงินบำาเหน็จกรรมการจากผู้ลการด้ำาเนินงานประจำาปี 2562 เสนอคณะกรรมการบริษััทฯ และที�ประชุีมสามัญผู้้้ถือหุ้นประจำาปี 2563 

รวมถ่งรับทราบสรุปจำานวนครั�งที�ประชุีมและการจ่ายผู้ลตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2563 สำาหรับคณะกรรมการบริษััทฯ และ 

คณะกรรมการชุีด้ย่อย

 - พิ็จารณาทบทวนนโยบายการกำากับด้้แลกิจการที�ดี้และค่้มือจรรยาบรรณของกลุ่มธนชีาตประจำาปี 2563 พิ็จารณา 

ทบทวนนโยบายสรรหาและกำาหนด้ค่าตอบแทน พิ็จารณากฎบัตรคณะกรรมการบริษััทฯ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ 

ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพ่็อให้สอด้คล้องและเหมาะสมในการด้ำาเนินธุรกิจของบริษััทฯ 

ภัายหลังการปรับโครงสร้างของบริษััทในกลุ่มธนชีาตเม่อปลายปี 2562 โด้ยยังคงพิ็จารณาตามหลักปฏิิบัติของหลักการกำากับด้้แล 

กิจการที�ดี้สำาหรับบริษััทจด้ทะเบียน (CG Code) ของ ก.ล.ต. เพ่็อเสนอต่อคณะกรรมการบริษััทฯ

 - พิ็จารณาการจัด้ประชุีมสามัญผู้้้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 พ็ร้อมทั�งวาระการประชุีม เพ่็อด้้แลให้มีการปฏิิบัติตาม

กฎหมายและประกาศิทางการรวมถ่งเกณฑ์ีที�เกี�ยวข้องกับการกำากับด้้แลกิจการที�ดี้โด้ยครบถ้วน รวมถ่งพิ็จารณาการเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถือหุ้น 

เสนอวาระการประชุีมสามัญผู้้้ถือหุ้นและเสนอช่ีอบุคคลเพ่็อรับการสรรหาเสนอผู้้้ถือหุ้นเลือกตั�งเป็นกรรมการ แทนกรรมการ 

ที�ออกตามวาระในการประชุีมสามัญผู้้้ถือหุ้น ประจำาปี 2564

 - รับทราบผู้ลการประเมินโครงการสำารวจการกำากับด้้แลกิจการบริษััทจด้ทะเบียนไทย (CGR) ประจำาปี 2563 และ 

พิ็จารณาข้อเสนอแนะ เพ่็อพั็ฒินาการกำากับด้้แลกิจการของบริษััทฯ ตามโครงการ CGR

 - รับทราบรายงานการเปิด้เผู้ยข้อม้ลตามเกณฑ์ีการกำากับด้้แลกิจการที�ดี้ ประจำาปี 2562 และพิ็จารณารายงาน 

คณะกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล ที�จะเปิด้เผู้ยในรายงานประจำาปี 2562 รวมถ่งช่ีองทางอ่น ๆ เพ่็อติด้ตาม

ความเพี็ยงพ็อของหลักการเปิด้เผู้ยข้อม้ลของบริษััทฯ

 โด้ยได้้เปิด้เผู้ยนโยบายสรรหาและกำาหนด้ค่าตอบแทน และรายละเอียด้กระบวนการสรรหาและกำาหนด้ค่าตอบแทนไว้ในรายงาน

ประจำาปีและแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจำาปี 2563 แล้ว

(นายธีรพ็จน์  วัชีราภััย)

ประธานกรรมการสรรหา กำาหนด้ค่าตอบแทน และบรรษััทภิับาล
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รายงานความรับผิู้ดชีอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

        (นายบันเทิง ตันติวิท) (นายสมเจตน์ หม้่ศิิริเลิศิ)

        ประธานกรรมการ กรรมการผู้้้จัด้การใหญ่

 คณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผู้้้รับผู้ิด้ชีอบในงบการเงินรวมของบริษััทฯและบริษััทย่อย และงบการเงินเฉพ็าะของบริษััทฯ 

รวมทั�งสารสนเทศิทางการเงินที�ปรากฏิในรายงานประจำาปี โด้ยงบการเงินดั้งกล่าวสำาหรับปีสิ�นสุด้วันที� 31 ธันวาคม 2563 

ได้้จัด้ทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้ีนโยบายการบัญชีีที�เหมาะสมซ่ึ่�งถือปฏิิบัติอย่างสมำ�าเสมอ และใช้ีดุ้ลยพิ็นิจ 

และประมาณการตามความจำาเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผู้ล รวมทั�งมีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

อยา่งเพี็ยงพ็อ อนัเป็นประโยชีน์ตอ่ผู้้ถ้อืหุ้นและนักลงทุนทั�วไป ทั�งนี� งบการเงินด้งักล่าวได้ผู่้้านการตรวจสอบและให้ความเห็นอยา่งไม่มี 

เง่อนไขจากผู้้้สอบบัญชีีรับอนุญาตที�เป็นอิสระ

 คณะกรรมการบริษััทฯ สนับสนุนให้บริษััทฯและบริษััทย่อย มีการกำากับด้้แลกิจการที�ด้ี เพ็่อให้การด้ำาเนินงานของบริษััทฯ 

และบริษััทย่อยมีประสิทธิภัาพ็ โปร่งใส น่าเชี่อถือ และได้้จัด้ให้มีระบบการควบคุมภัายในและระบบการบริหารความเสี�ยง เพ็่อให้ 

ข้อม้ลทางการเงินมีความถ้กต้องและครบถ้วนอย่างมีเหตุผู้ล ทั�งนี� คณะกรรมการบริษััทฯ ได้้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึ่�งประกอบด้ว้ยกรรมการอสิระทั�งสิ�น เปน็ผู้้ด้้แ้ลรับผิู้ด้ชีอบคุณภัาพ็ของรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภัายใน การเปดิ้เผู้ยข้อมล้

รายการที�เกี�ยวโยงกัน รวมทั�งกระบวนการต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพ็ียงพ็อ และเหมาะสม โด้ยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี�ยวกับเร่องด้ังกล่าว ปรากฏิในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที�แสด้งไว้ในแบบแสด้งรายการข้อม้ลประจำาปีนี�แล้ว

 คณะกรรมการบริษััทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภัายในโด้ยรวมของบริษััทฯและบริษััทย่อย มีความเพ็ียงพ็อและ

เหมาะสม ที�จะสร้างความเช่ีอมั�นได้้ว่างบการเงินรวมของบริษััทฯและบริษััทย่อย และงบการเงินเฉพ็าะของบริษััทฯ สำาหรับปีสิ�นสุด้ 

วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีความน่าเชี่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถ้กต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง





178

รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต

 เสนอต่่อผู้้�ถือืหุ้้�นของบริิษััท ท้นธนชาต่ จำำากััด (มหุ้าชน)

 ความเหุ้็น

	 ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจ้สอบงบการเงินรวมข้องบริษััท	 ทุนธนชาต	 จ้ำากัด้	 (มหาชน)	 และบริษััทย่่อย่	 (กลุ่มบริษััท)	 ซ่ึ่�งประกอบด้้วย่ 

งบแสด้งฐานะการเงินรวม	ณ	วนัท่�	31	ธนัวาคม	2563	งบกำาไรข้าด้ทนุเบด็้เสรจ็้รวม	งบแสด้งการเปล่�ย่นแปลงสว่นข้องเจ้า้ข้องรวมและ 

งบกระแสเงินสด้รวม	สำาหรับปสิี�นสดุ้วนัเด้ย่่วกัน	และหมาย่เหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถ่ึงหมาย่เหตสุรปุนโย่บาย่การบญัช่ท่�สำาคญั	

และได้้ตรวจ้สอบงบการเงินเฉพาะกิจ้การข้องบริษััท	ทุนธนชาต	จ้ำากดั้	(มหาชน)	ด้้วย่เช่นกัน

	 ข้้าพเจ้้าเห็นว่างบการเงินข้้างต้นน่�แสด้งฐานะการเงิน	 ณ	 วันท่�	 31	 ธันวาคม	 2563	 ผลการด้ำาเนินงานและกระแสเงินสด้ 

สำาหรับปีสิ�นสุด้วันเด้่ย่วกันข้องบริษััท	ทุนธนชาต	จ้ำากัด้	(มหาชน)	และบริษััทย่่อย่	และเฉพาะข้องบริษััท	ทุนธนชาต	จ้ำากัด้	(มหาชน)	

โด้ย่ถึูกต้องตามท่�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน

 เกัณฑ์์ในกัาริแสดงความเหุ้็น

	 ข้า้พเจ้้าได้้ปฏิิบตัิงานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญช	่ความรบัผดิ้ชอบข้องข้า้พเจ้้าได้้กลา่วไวใ้นวรรค	ความรบัผิด้ชอบ 

ข้องผูส้อบบญัช่ตอ่การตรวจ้สอบงบการเงนิในราย่งานข้องข้้าพเจ้า้	ข้้าพเจ้า้มค่วามเปน็อสิระ	จ้ากกลุม่บรษัิัทตามข้้อกำาหนด้จ้รรย่าบรรณ 

ข้องผู้ประกอบวิชาช่พบัญช่ท่�กำาหนด้โด้ย่สภาวิชาช่พบัญช่ในส่วนท่�เก่�ย่วข้้องกับการตรวจ้สอบงบการเงิน	 และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตาม 

ข้้อกำาหนด้ด้า้นจ้รรย่าบรรณอ่น	ๆ 	ตามท่�ระบใุนข้้อกำาหนด้นั�นด้ว้ย่	ข้้าพเจ้า้เชอ่ว่าหลักฐานการสอบบัญช่ท่�ข้้าพเจ้า้ได้รั้บเพ่ย่งพอและเหมาะสม 

เพ่อใช้เป็นเกณฑ์์	ในการแสด้งความเห็นข้องข้า้พเจ้้า

 ข�อม้ลและเหุ้ต่้กัาริณ์ท่�เน�น

	 ข้้าพเจ้้าข้อให้สังเกตหมาย่เหตุประกอบงบการเงินรวมข้้อ	1.2	และข้้อ	3	ก)	จ้ากสถึานการณ์การแพร่ระบาด้ข้องโรคติด้เช้�อ

ไวรสัโคโรนา	2019	ท่�มผ่ลกระทบตอ่ธุรกจิ้และอตุสาหกรรมในหลาย่ภาคสว่น	สถึานการณด์้งักล่าวอาจ้นำามาซ่ึ่�งความไมแ่นน่อนและอาจ้

ส่งผลกระทบต่อผลการด้ำาเนินงานและกระแสเงินสด้ในอนาคตข้องกลุ่มบริษัทั	และจ้ากผลกระทบข้องสถึานการณ์ด้ังกล่าว	กลุ่มบริษััท

จ้่งได้้จ้ัด้ทำางบการเงินโด้ย่เล้อกนำาแนวปฏิิบัติทางการบัญช่	เร่อง	มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสำาหรับกิจ้การท่�ให้ความช่วย่เหล้อลกูหน่�ท่�

ได้้รับผลกระทบจ้ากสถึานการณ์ท่�ส่งผลกระทบต่อเศรษัฐกิจ้ไทย่	 ท่�ประกาศโด้ย่สภาวิชาช่พบัญช่มาถึ้อปฏิิบัติ	 ทั�งน่�	 ข้้าพเจ้้ามิได้้แสด้ง

ความเห็นอย่่างม่เง่อนไข้ต่อกรณ่ข้้างต้นแต่อย่่างใด้

 เริ่องสำาคัญในกัาริต่ริวจำสอบ

	 เร่องสำาคญัในการตรวจ้สอบคอ้เรอ่งต่าง	ๆ 	ท่�มนั่ย่สำาคญัท่�สดุ้ตามด้ลุย่พินจิ้เย่่�ย่งผูป้ระกอบวิชาช่พข้องข้้าพเจ้า้ในการตรวจ้สอบ 

งบการเงินสำาหรับปีปัจ้จุ้บัน	ข้้าพเจ้้าได้้นำาเร่องเหล่าน่�มาพิจ้ารณาในบริบทข้องการตรวจ้สอบ	งบการเงินโด้ย่รวมและในการแสด้งความ

เห็นข้องข้้าพเจ้้า	ทั�งน่�	ข้้าพเจ้้าไม่ได้้แสด้งความเห็นแย่กต่างหากสำาหรบัเร่องเหล่าน่�

	 ข้้าพเจ้า้ได้ป้ฏิบิตังิานตามความรับผิด้ชอบท่�ได้ก้ลา่วไวใ้นวรรคความรับผิด้ชอบข้องผูส้อบบญัช่ต่อการตรวจ้สอบงบการเงนิใน

ราย่งานข้องข้้าพเจ้า้	ซ่ึ่�งได้ร้วมความรบัผดิ้ชอบท่�เก่�ย่วกบัเรอ่งเหลา่น่�ด้ว้ย่	การปฏิบัิตงิานข้องข้้าพเจ้า้ได้ร้วมวธิก่ารตรวจ้สอบท่�ออกแบบมา

เพอ่ตอบสนองตอ่การประเมนิความเส่�ย่งจ้ากการแสด้งข้้อมูลท่�ข้ดั้ตอ่ข้้อเทจ็้จ้ริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิ	ผลข้องวธิก่ารตรวจ้สอบ 

ข้องข้้าพเจ้า้	ซ่ึ่�งได้ร้วมวธิก่ารตรวจ้สอบสำาหรบัเรอ่งเหลา่น่�ด้ว้ย่	ได้ใ้ชเ้ปน็เกณฑ์ใ์นการแสด้งความเหน็ข้องข้้าพเจ้า้ตอ่งบการเงนิโด้ย่รวม
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บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

	 เร่องสำาคัญในการตรวจ้สอบ	พร้อมวิธ่การตรวจ้สอบสำาหรับแต่ละเร่องม่ด้งัต่อไปน่�

 ค่าเผู้่อผู้ลขาดท้นด�านเคริดิต่ท่�คาดวา่จำะเกัิดข้�นของเงินใหุ้�สินเช่อแกั่ล้กัหุ้น่�

	 ตามท่�กล่าวไว้ในหมาย่เหตุประกอบงบการเงินรวมข้้อ	13	ณ	วันท่�	31	ธันวาคม	2563	กลุ่มบริษััทม่เงินให้สินเช่อแก่ลูกหน่�เป็น

จ้ำานวน	52,593	ล้านบาท	(คิด้เป็นร้อย่ละ	37	ข้องย่อด้สินทรัพย่์รวม)	และค่าเผ่อผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข้่�นเป็นจ้ำานวน	

2,342	ล้านบาท	ซ่ึ่�งเปน็จ้ำานวนท่�มส่าระสำาคญัอย่า่งมากตอ่งบการเงนิ	ในป	ี2563	กลุม่บรษัิัทได้น้ำามาตรฐานการราย่งานทางการเงนิฉบบัท่� 

9	 เร่อง	 เคร่องม้อทางการเงิน	 มาถ้ึอปฏิิบัติโด้ย่เริ�มม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่วันท่�	 1	 มกราคม	 2563	 ซ่ึ่�งมาตรฐานการราย่งานทางการ

เงินฉบับน่�กำาหนด้หลักการเก่�ย่วกับวิธ่การคำานวณการด้้อย่ค่าข้องสินทรัพย่์ทางการเงินโด้ย่ใช้แนวคิด้ข้องผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่� 

คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข้่�น	 หลักการด้ังกล่าวต้องอาศัย่การพัฒนาแบบจ้ำาลองสำาหรับการคำานวณท่�ม่ความซึ่ับซึ่้อน	 โด้ย่ต้องใช้ดุ้ลย่พินิจ้และการ

ประมาณการอย่า่งมากจ้ากผูบ้รหิารในการพฒันาแบบจ้ำาลองรวมถ่ึงการระบเุงอ่นไข้การประเมนิการเพิ�มข่้�นในความเส่�ย่งด้า้นเครด้ติข้อง 

ลูกหน่�นับตั�งแต่การรับรู้ราย่การเม่อเริ�มแรก	ค่าความน่าจ้ะเป็นท่�ลูกหน่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่�	ร้อย่ละข้องความเส่ย่หาย่ท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข้่�นเม่อ 

ลูกหน่�ผิด้นัด้ชำาระหน่�ต่อจ้ำานวนเงินข้องย่อด้หน่�	ประมาณการย่อด้หน่�เม่อลูกหน่�ผิด้นัด้ชำาระ	การคำานวณค่าเผ่อผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่� 

คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องลูกหน่�	การเลอ้กข้้อมูลการคาด้การณ์สภาวะเศรษัฐกิจ้ในอนาคตมาใช้ในแบบจ้ำาลอง	และการปรับปรุงส่วนเพิ�มจ้าก

การบริหารจั้ด้การค่าเผ่อผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นเน่องจ้ากข้้อจ้ำากัด้ข้องแบบจ้ำาลอง	 ด้้วย่ความม่สาระสำาคัญและการ

ท่�ผู้บริหารต้องใช้ดุ้ลย่พินิจ้อย่่างสูงในการประมาณการดั้งกล่าว	 ข้้าพเจ้้าจ้่งให้ความสำาคัญกับการตรวจ้สอบความเพ่ย่งพอข้องค่าเผ่อ 

ผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข้่�นข้องเงินให้สินเช่อแก่ลูกหน่�	

	 ข้้าพเจ้้าได้้ศ่กษัา	 ทำาความเข้้าใจ้	 ประเมินและสุ่มทด้สอบความม่ประสิทธิผลข้องระบบการควบคุมภาย่ในท่�เก่�ย่วข้้องกับ

กระบวนการปล่อย่สินเช่อ	 การรับชำาระเงิน	 การประเมินค่าความน่าจ้ะเป็นท่�ลูกหน่�จ้ะผิด้นัด้ชำาระหน่�	 ร้อย่ละข้องความเส่ย่หาย่

ท่�อาจ้จ้ะเกิด้ข่้�นเม่อลูกหน่�ผิด้นัด้ชำาระหน่�ต่อย่อด้หน่�	 และประมาณการย่อด้หน่�เม่อลูกหน่�ผิด้นัด้ชำาระรวมถึ่งการคำานวณค่าเผ่อ 

ผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�นข้องเงินให้สินเช่อแก่ลูกหน่�	 และสุ่มทด้สอบระบบการควบคุมภาย่ในข้องระบบเทคโนโลย่่

สารสนเทศท่�เก่�ย่วข้้อง	 นอกจ้ากน่�	 ข้้าพเจ้้าได้้ประเมินและทด้สอบความสมเหตุสมผลข้องแบบจ้ำาลองผลข้าด้ทุนด้้านเครดิ้ตท่� 

คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น	 หลักเกณฑ์์และเง่อนไข้ท่�กลุ่มบริษััทใช้ในการประเมินการเพิ�มข่้�นอย่่างม่นัย่สำาคัญข้องความเส่�ย่งด้้านเครด้ิต

ประเภทต่าง	 ๆ	 ซ่ึ่�งรวมถึ่งข้้อมูลท่�ใช้ในการออกแบบประสิทธิภาพข้องแบบจ้ำาลองสำาหรับกลุ่มลูกหน่�ท่�สำาคัญ	 และกระบวนการกำากับ

ดู้แลการพัฒนาแบบจ้ำาลอง	 โด้ย่การสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจ้ำาลอง	 สุ่มทด้สอบความถูึกต้องและความครบถ้ึวน

ข้องข้้อมูลท่�นำามาใช้พัฒนาแบบจ้ำาลอง	 ประเมินวิธ่การคำานวณและข้้อสมมติฐานท่�ใช้ในการคำานวณ	 ทั�งน่�	 ข้้าพเจ้้าได้้ประเมินความ 

สมเหตุสมผลข้องปัจ้จ้ัย่ทางเศรษัฐศาสตร์มหภาค	 และความน่าจ้ะเป็นถ่ึวงนำ�าหนักข้องสถึานการณ์ท่�แตกต่างกัน	 และความเหมาะสม 

ข้องการปรับปรุงส่วนเพิ�มจ้ากการบริหารจ้ัด้การ	 เปร่ย่บเท่ย่บนโย่บาย่การบัญช่ข้องกลุ่มบริษััทกับมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน	

และประเมินความเพ่ย่งพอข้องการเปิด้เผย่ข้้อมูลตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงินท่�เก่�ย่วข้้อง	 นอกจ้ากน่�	 ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจ้สอบ 

คา่เผอ่ผลข้าด้ทุนด้า้นเครด้ติท่�คาด้ว่าจ้ะเกดิ้ข่้�นโด้ย่การสุ่มทด้สอบการจ้ดั้กลุม่เงนิใหส้นิเชอ่แกล่กูหน่�ตามการเปล่�ย่นแปลงในความเส่�ย่ง

ด้้านเครด้ิตนับตั�งแต่การรับรู้ราย่การเม่อเริ�มแรก	 และทด้สอบการคำานวณค่าเผ่อผลข้าด้ทุนด้้านเครด้ิตท่�คาด้ว่าจ้ะเกิด้ข่้�น	 ณ	 วันสิ�น 

รอบระย่ะเวลาบัญช่	รวมถึง่การทด้สอบความครบถึว้นข้องข้้อมลูท่�นำามาใช้ในการคำานวณคา่เผอ่ผลข้าด้ทนุด้า้นเครด้ติท่�คาด้วา่จ้ะเกดิ้ข่้�น

 กัาริริับริ้�ริายได�ดอกัเบ่�ย

	 กลุม่บรษัิัทมร่าย่ได้ด้้อกเบ่�ย่จ้ากเงนิใหส้นิเชอ่แกล่กูหน่�ตามสญัญาเชา่ซึ่้�อและสญัญาเชา่การเงนิท่�รบัรู้ในป	ี2563	จ้ำานวน	3,516	

ลา้นบาท	(คดิ้เปน็ร้อย่ละ	17	ข้องราย่ได้ร้วม)	กลุม่บริษััทรับรู้ราย่ได้ด้้อกเบ่�ย่ด้ว้ย่วิธอ่ตัราด้อกเบ่�ย่ท่�แทจ้้ริง	ซ่ึ่�งการกำาหนด้อัตราด้อกเบ่�ย่

ท่�แทจ้้รงิจ้ำาเปน็ตอ้งใช้ด้ลุย่พินจิ้และการประมาณการข้องผูบ้ริหารในการประมาณการกระแสเงินสด้รับในอนาคตตลอด้อายุ่ท่�คาด้ไว้ข้อง

เคร่องม้อทางการเงิน	โด้ย่คำาน่งถึ่งส่วนลด้หร้อส่วนเกนิในการได้้มาซึ่่�งสินทรัพย่์	และค่าธรรมเน่ย่ม	ตลอด้จ้นต้นทุนท่�เป็นส่วนหน่�งข้อง

อัตราด้อกเบ่�ย่ท่�แท้จ้ริง	นอกจ้ากน่�	 ราย่ได้้ด้อกเบ่�ย่ด้ังกล่าวเกิด้จ้ากธุรกรรมการปล่อย่สินเชอ่ท่�ม่ราย่การจ้ำานวนมากและม่ลูกค้าจ้ำานวน

มากราย่	 ด้ังนั�น	 ข้้าพเจ้้าจ้่งให้ความสำาคัญกับการตรวจ้สอบว่าราย่ได้้ด้อกเบ่�ย่เงนิให้สินเช่อได้้รับรู้ด้้วย่มูลค่าท่�ถึูกต้องตามท่�ควรและใน

ระย่ะเวลาท่�เหมาะสมตามมาตรฐานการราย่งานทางการเงิน

	 ข้้าพเจ้้าได้้ศ่กษัา	 ทำาความเข้้าใจ้	 ประเมินและสุ่มทด้สอบความม่ประสิทธิผลข้องระบบการควบคุมภาย่ในท่�เก่�ย่วข้้องกับ

กระบวนการปล่อย่สินเช่อ	การรับรู้ราย่ได้้ด้อกเบ่�ย่	การรับชำาระเงิน	และระบบการควบคุมภาย่ในด้้านเทคโนโลย่่สารสนเทศท่�เก่�ย่วข้้อง	

โด้ย่การสอบถึามผูบ้ริหาร	ทำาความเข้้าใจ้และประเมินวิธก่ารท่�ผูบ้ริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด้รับและช่วงอายุ่ข้องสินทรัพย่์

ทางการเงินในการกำาหนด้อัตราด้อกเบ่�ย่ท่�แท้จ้ริง	รวมทั�งสุ่มทด้สอบความถึูกต้องข้องข้้อมูลและการคำานวณ	นอกจ้ากน่�	ข้้าพเจ้้าได้้สุ่ม

ตวัอย่า่งสญัญาเงนิให้สนิเช่อ	เพอ่ตรวจ้สอบการบนัทก่ราย่การเงินใหส้นิเชอ่และการรับรู้ราย่ได้ว้า่มก่ารรับรู้ราย่ได้เ้ปน็ไปตามเงอ่นไข้ใน

สัญญาและม่การปรับปรุงด้้วย่อัตราด้อกเบ่�ย่ท่�แท้จ้ริงเพ่อให้สอด้คล้องกับนโย่บาย่การรับรู้ราย่ได้้และเป็นไปตามมาตรฐานการราย่งาน

ทางการเงิน	 และข้้าพเจ้้าได้้ทำาการวิเคราะห์เปร่ย่บเท่ย่บข้้อมูลบัญช่ราย่ได้้	 และสุ่มตรวจ้สอบราย่การปรับปรุงบัญช่ท่�สำาคัญท่�ทำาผ่าน 

ใบสำาคัญทั�วไป
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 กัาริด�อยค่าของเงินลงท้นในบริิษััทริ่วม

	 กลุ่มบริษััทม่เงินลงทุนในบริษััทร่วม	 ณ	 วันท่�	 31	 ธันวาคม	 2563	 จ้ำานวน	 48,007	 ล้านบาท	 (คิด้เป็นร้อย่ละ	 34	 ข้อง 

ย่อด้สินทรัพย่์รวม)	 ข้้าพเจ้้าให้ความสำาคัญในการพิจ้ารณาการด้้อย่ค่าข้องเงินลงทุนในบริษััทร่วม	 เน่องจ้ากการประเมินการด้้อย่ค่า 

ข้องเงินลงทุนในบริษััทร่วมถ้ึอเป็นประมาณการทางบัญช่ท่�สำาคญัท่�ฝ่า่ย่บริหารตอ้งใช้ด้ลุย่พินจิ้ในการประมาณมูลคา่ท่�คาด้วา่จ้ะได้รั้บคน้	

ทั�งจ้ากมูลค่ายุ่ติธรรมหักต้นทุนในการข้าย่	หร้อมูลค่าจ้ากการใช้สินทรัพย่์แล้วแต่ราคาใด้จ้ะสูงกว่า	ซึ่่�งรวมถึ่งการระบุหน่วย่สินทรัพย่์ท่� 

กอ่ใหเ้กดิ้เงนิสด้และการประมาณการกระแสเงนิสด้ในอนาคตท่�กจิ้การคาด้ว่าจ้ะได้ร้บั	รวมถ่ึงการกำาหนด้อัตราคดิ้ลด้และอตัราการเตบิโต

ในระย่ะย่าวท่�เหมาะสม	ซึ่่�งทำาใหเ้กิด้ความเส่�ย่งในการแสด้งมูลค่าเงินลงทุนในบริษััทร่วมท่�ไม่เหมาะสม

	 ข้้าพเจ้้าได้้ทำาความเข้้าใจ้และประเมินการกำาหนด้หน่วย่สินทรัพย่์ท่�ก่อให้เกิด้เงินสด้และแบบจ้ำาลองทางการเงินท่�ฝ่่าย่บริหาร

ข้องกลุม่บริษััทเลอ้กใช	้โด้ย่ทำาความเข้้าใจ้กระบวนการพจิ้ารณาข้องฝ่า่ย่บรหิารวา่สอด้คลอ้งตามลกัษัณะการใช้ประโย่ชนข์้องสินทรพัย่์

หร้อไม่	 นอกจ้ากน่�	 ข้้าพเจ้้าได้้ทด้สอบความเหมาะสมข้องสมมติฐานท่�สำาคัญท่�ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับใน

อนาคตท่�จ้ัด้ทำาโด้ย่ฝ่่าย่บริหารข้องกลุ่มบริษััท	 โด้ย่การเปร่ย่บเท่ย่บข้้อสมมติด้ังกล่าวกับแหล่งข้้อมูลภาย่นอกและภาย่ในข้องบริษััทฯ	

รวมถึ่งเปร่ย่บเท่ย่บประมาณการกระแสเงินสด้กับผลการด้ำาเนินงานท่�เกิด้ข้่�นในอด้่ตเพ่อประเมินการใช้ดุ้ลย่พินิจ้ข้องฝ่่าย่บริหารในการ

ประมาณการกระแสเงินสด้ท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับในอนาคต	และพิจ้ารณาความเหมาะสมข้องอัตราคิด้ลด้และอัตราการเติบโตข้องราย่ได้้ใน

ระย่ะย่าวท่�ฝ่่าย่บริหารข้องกลุ่มบรษิััทเล้อกใช้	และทด้สอบการคำานวณมูลค่าท่�คาด้ว่าจ้ะได้้รับคน้

 หุ้น่�สินจำากัสัญญาปริะกัันภััย/ปริะกัันช่วิต่

	 ตามท่�กล่าวไว้ในหมาย่เหตุประกอบงบการเงินรวมข้้อ	 24	ณ	 วันท่�	 31	 ธันวาคม	 2563	 กลุ่มบริษััทม่ย่อด้คงค้างเงินสำารอง

ประกันช่วิตจ้ำานวน	5,812	ล้านบาท	และสำารองค่าสินไหมทด้แทนและค่าสินไหมทด้แทนค้างจ้่าย่จ้ากสัญญาประกันภัย่จ้ำานวน	1,839	

ล้านบาท	 ซ่ึ่�งถ้ึอเป็นส่วนหน่�งข้องหน่�สินตามสัญญาประกันภัย่/ประกันช่วิตตามงบการเงิน	 โด้ย่เงินสำารองประกันช่วิตเป็นย่อด้เงิน 

สำารองสะสมตั�งแต่วันเริ�มทำาประกันถ่ึงวันสิ�นรอบระย่ะเวลาราย่งานสำาหรับกรมธรรม์ประกันภัย่ท่�ม่ผลบังคับอยู่่	 ซ่ึ่�งคำานวณโด้ย่วิธ่การ 

ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย่โด้ย่ใช้ข้้อสมมติหลาย่ประการท่�เป็นค่าประมาณการท่�ด้่ท่�สุด้ข้องภาระผูกพันตามสัญญาประกันช่วิต	 ณ	 

ข้ณะนั�น	และสำาหรบับัญช่สำารองคา่สนิไหมทด้แทนและคา่สนิไหมทด้แทนค้างจ้า่ย่เปน็ประมาณการสำารองทั�งในส่วนข้องความเส่ย่หาย่ท่� 

เกิด้ข่้�นและได้้รับราย่งานแล้วและความเส่ย่หาย่ท่�เกิด้ข่้�นแล้วแต่ย่ังไม่ได้้รับราย่งาน	 ซ่ึ่�งการประมาณการดั้งกล่าวคำานวณข่้�นโด้ย่ฝ่่าย่

บริหารข้องบริษััทย่่อย่ตามวิธ่การทางคณิตศาสตร์ประกันภัย่	 ข้้อสมมติหลักท่�ใช้ในการคำานวณอ้างอิงจ้ากข้้อมูลในอด้่ต	 และต้องใช้

ด้ลุย่พนิจิ้ข้องฝ่า่ย่บริหารในการประมาณการ	การเปล่�ย่นแปลงข้้อสมมติตา่ง	ๆ 	จ้ะมผ่ลกระทบต่อย่อด้สำารองประกันภยั่และสำารองประกัน

ช่วิต	ด้ังนั�น	ข้้าพเจ้้าจ้่งให้ความสำาคัญกับการตรวจ้สอบความเพย่่งพอข้องการประมาณการสำารองด้ังกล่าว

	 ข้้าพเจ้้าได้้ศ่กษัา	 ทำาความเข้้าใจ้	 ประเมินและสุ่มทด้สอบประสิทธิผลข้องระบบการควบคุมภาย่ในเก่�ย่วกับการรับเร่อง

สินไหมทด้แทน	 การจั้ด้การสินไหมทด้แทน	 การตั�งประมาณการสำารองสินไหมทด้แทนและสินไหมค้างจ้่าย่	 และการประมาณการเงิน

สำารองประกันช่วิต	 โด้ย่การสอบถึามผู้บริหาร	 ทำาความเข้้าใจ้เก่�ย่วกับเกณฑ์์และข้้อสมมติท่�ใช้ในการประมาณการโด้ย่นักคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั่	นอกจ้ากน่�	ข้้าพเจ้า้ได้สุ่้มทด้สอบข้้อมลูท่�นกัคณติศาสตรใ์ชใ้นการคำานวณเงนิสำารองและประมาณการสำารองสนิไหมทด้แทน	

สุ่มตวัอย่า่งแฟ้้มสนิไหมราย่ใหญ	่วิเคราะหเ์ปร่ย่บเทย่่บข้้อมลูความถึ่�ข้องการเกดิ้ความเส่ย่หาย่และข้นาด้ข้องความเส่�ย่งท่�เกดิ้ข่้�นตอ่ครั�ง	

วิเคราะห์เปร่ย่บเท่ย่บราย่การเคล่อนไหวข้องย่อด้เงินสำารอง	นอกจ้ากน่�	ข้้าพเจ้้าได้้สอบทานราย่งานการคำานวณประมาณการสำารองท่�

จ้ัด้ทำาโด้ย่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย่ว่าสอด้คล้องกับประมาณการท่�ตั�งไว้ในบัญช่	ประเมินข้้อสมมติ	วิธ่การท่�ใช้ในการคำานวณ	ทด้สอบ

ข้้อมูลในอด้่ตท่�นักคณิตศาสตร์ใช้	และเปร่ย่บเท่ย่บกับข้้อสมมติท่�ใช้ในปกี่อน

 ข�อม้ลอ่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิด้ชอบต่อข้้อมูลอ่น	 ซ่ึ่�งรวมถึ่งข้้อมูลท่�รวมอยู่่ในราย่งานประจ้ำาปีข้องกลุ่มบริษััท	 (แต่ไม่รวมถึ่งงบการเงิน

และราย่งานข้องผู้สอบบัญช่ท่�แสด้งอยู่่ในราย่งานนั�น)

	 ความเห็นข้องข้้าพเจ้้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึ่งข้้อมูลอ่นและข้้าพเจ้้าไม่ได้้ให้ข้้อสรุปในลักษัณะการให้ความเช่อมั�นใน 

รูปแบบใด้	ๆ	ต่อข้้อมูลอ่นนั�น

	 ความรบัผดิ้ชอบข้องข้้าพเจ้า้ท่�เก่�ย่วเนอ่งกบัการตรวจ้สอบงบการเงนิคอ้	การอา่นและพจิ้ารณาวา่ข้้อมลูอน่นั�นมค่วามข้ดั้แย่ง้ท่�

มส่าระสำาคญักบังบการเงนิหร้อกบัความรู้ท่�ได้ร้บัจ้ากการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้า้หร้อไม	่หร้อปรากฏิวา่ข้้อมลูอน่แสด้งข้ดั้ตอ่ข้้อเทจ็้จ้ริงอนั

เปน็สาระสำาคญัหร้อไม	่หากในการปฏิบิตังิานด้งักลา่ว	ข้้าพเจ้า้สรุปได้ว่้าข้้อมลูอน่แสด้งข้ดั้ตอ่ข้้อเทจ็้จ้รงิอนัเปน็สาระสำาคญัแลว้	ข้้าพเจ้า้

จ้ะต้องราย่งานข้้อเท็จ้จ้ริงนั�น	ทั�งน่�	ข้้าพเจ้้าไม่พบว่าม่เรอ่งด้ังกล่าวท่�ต้องราย่งาน
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 ความริับผู้ิดชอบของผู้้�บริิหุ้าริและผู้้�ม่หุ้น�าท่�ในกัาริกัำากัับด้แลต่่องบกัาริเงิน

	 ผู้บริหารม่หน้าท่�รับผิด้ชอบในการจั้ด้ทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่าน่�โด้ย่ถูึกต้องตามท่�ควรตามมาตรฐานการราย่งานทาง 

การเงนิ	และรบัผดิ้ชอบเก่�ย่วกบัการควบคมุภาย่ในท่�ผูบ้รหิารพจิ้ารณาวา่จ้ำาเปน็เพอ่ใหส้ามารถึจั้ด้ทำางบการเงนิท่�ปราศจ้ากการแสด้งข้้อมูล 

ท่�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการทุจ้ริตหร้อข้้อผดิ้พลาด้

	 ในการจ้ัด้ทำางบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิด้ชอบในการประเมินความสามารถึข้องกลุ่มบริษััทในการด้ำาเนินงานต่อเน่อง	 การ 

เปิด้เผย่เร่องท่�เก่�ย่วกับการด้ำาเนินงานต่อเน่องในกรณ่ท่�ม่เร่องด้ังกล่าว	 และการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำาหรับกิจ้การท่�ด้ำาเนินงานต่อเน่อง

เว้นแต่ผู้บริหารม่ความตั�งใจ้ท่�จ้ะเลิกกลุม่บริษััทหร้อหยุ่ด้ด้ำาเนินงานหร้อไม่สามารถึด้ำาเนินงานต่อเน่องอ่กต่อไปได้้

	 ผู้ม่หน้าท่�ในการกำากับดู้แลม่หน้าท่�ในการสอด้ส่องดู้แลกระบวนการในการจ้ัด้ทำาราย่งานทางการเงินข้องกลุ่มบริษัทั

 ความริับผู้ิดชอบของผู้้�สอบบัญช่ต่่อกัาริต่ริวจำสอบงบกัาริเงิน

	 การตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้าม่วัตถึุประสงค์เพ้�อให้ได้้ความเช้�อมั�นอย่่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโด้ย่รวมปราศจ้ากการแสด้ง

ข้้อมูลท่�ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญหร้อไม่	 ไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้ากการทุจ้ริตหร้อข้้อผิด้พลาด้	 และเสนอราย่งานข้องผู้สอบบัญช่ซ่ึ่�ง

รวมความเห็นข้องข้้าพเจ้้าอยู่่ด้้วย่	 ความเช้�อมั�นอย่่างสมเหตุสมผลค้อความเช้�อมั�นในระดั้บสูงแต่ไม่ได้้เป็นการรับประกันว่าการปฏิิบัติ

งานตรวจ้สอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่จ้ะสามารถึตรวจ้พบข้้อมูลท่�ขั้ด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญท่�ม่อยู่่ได้้เสมอไป	 ข้้อมูลท่�

ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอาจ้เกิด้จ้ากการทุจ้ริตหร้อข้้อผิด้พลาด้และถ้ึอว่าม่สาระสำาคัญเม้�อคาด้การณ์อย่่างสมเหตุสมผลได้้ว่าราย่การท่�ข้ัด้ต่อ

ข้้อเท็จ้จ้ริงแต่ละราย่การหร้อทุกราย่การรวมกันจ้ะม่ผลต่อการตัด้สินใจ้ทางเศรษัฐกิจ้ข้องผู้ ใช้งบการเงินจ้ากการใช้งบการเงินเหล่าน่�

	 ในการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้า้ตามมาตรฐานการสอบบัญช่	ข้้าพเจ้า้ใช้ด้ลุย่พินจิ้และการสังเกตและสงสัย่เย่่�ย่งผูป้ระกอบวิชาช่พ

ตลอด้การตรวจ้สอบ	และข้้าพเจ้า้ได้้ปฏิิบัติงานด้ังต่อไปน่�ด้้วย่

	 •	 ระบุและประเมินความเส่�ย่งท่�อาจ้ม่การแสด้งข้้อมูลท่�ข้ัด้ต่อข้้อเท็จ้จ้ริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน	 ไม่ว่าจ้ะเกิด้จ้าก

การทุจ้ริตหร้อข้้อผิด้พลาด้	 ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิธ่การตรวจ้สอบเพ่อตอบสนองต่อความเส่�ย่งเหล่านั�น	 และได้้หลักฐานการ 

สอบบัญช่ท่�เพ่ย่งพอและเหมาะสมเพ่อเป็นเกณฑ์ใ์นการแสด้งความเห็นข้องข้้าพเจ้า้	ความเส่�ย่งท่�ไมพ่บข้้อมูลท่�ข้ดั้ตอ่ข้้อเทจ็้จ้ริงอันเป็น 

สาระสำาคัญซึ่่�งเป็นผลมาจ้าก	การทุจ้ริตจ้ะสูงกว่าความเส่�ย่งท่�เกิด้จ้ากข้้อผิด้พลาด้	เน่องจ้ากการทุจ้ริตอาจ้เก่�ย่วกับการสมรู้ร่วมคิด้	การ

ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั�งใจ้ละเว้นการแสด้งข้้อมูล	 การแสด้งข้้อมูลท่�ไม่ตรงตามข้้อเท็จ้จ้ริงหร้อการแทรกแซึ่งการควบคุม

ภาย่ใน

	 •	 ทำาความเข้้าใจ้เก่�ย่วกับระบบการควบคุมภาย่ในท่�เก่�ย่วข้้องกับการตรวจ้สอบ	 เพ่อออกแบบวิธ่การตรวจ้สอบให้เหมาะสม

กับสถึานการณ์	แตไ่ม่ใช่เพ่อวัตถึุประสงค์ในการแสด้งความเห็นต่อความม่ประสทิธิผลข้องการควบคุมภาย่ในข้องกลุ่มบริษััท

	 •	 ประเมินความเหมาะสมข้องนโย่บาย่การบัญช่ท่�ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลข้องประมาณการทางบัญช่และการ 

เปิด้เผย่ข้้อมูลท่�เก่�ย่วข้้องท่�ผู้บริหารจ้ัด้ทำา

	 •	 สรุปเก่�ย่วกับความเหมาะสมข้องการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำาหรับกิจ้การท่�ด้ำาเนินงานต่อเน่องข้องผู้บริหาร	 และสรุปจ้าก 

หลกัฐานการสอบบญัช่ท่�ได้ร้บัวา่มค่วามไมแ่นน่อนท่�มส่าระสำาคญัท่�เก่�ย่วกบัเหตกุารณห์ร้อสถึานการณท์่�อาจ้เปน็เหตใุหเ้กดิ้ข้้อสงสยั่อย่า่งม่ 

นัย่สำาคัญต่อความสามารถึข้องกลุ่มบริษััทในการด้ำาเนินงานต่อเน่องหร้อไม่	 หากข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุปว่าม่ความไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญ	

ข้้าพเจ้้าจ้ะต้องให้ข้้อสังเกตไว้ในราย่งานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้า้ถึ่งการเปิด้เผย่ข้้อมูลท่�เก่�ย่วข้้องในงบการเงิน	หร้อหากเห็นว่าการ

เปิด้เผย่ด้ังกล่าวไม่เพ่ย่งพอ	 ข้้าพเจ้้าจ้ะแสด้งความเห็นท่�เปล่�ย่นแปลงไป	 ข้้อสรุปข้องข้้าพเจ้้าข่้�นอยู่่กับหลักฐานการสอบบัญช่ท่�ได้้รับ

จ้นถ่ึงวันท่�ในราย่งานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้้า	 อย่่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หร้อสถึานการณ์ในอนาคตอาจ้เป็นเหตุให้กลุ่มบริษััทต้อง

หยุ่ด้การด้ำาเนินงานต่อเน่องได้้

	 •	 ประเมนิการนำาเสนอโครงสร้างและเน้�อหาข้องงบการเงนิโด้ย่รวม	รวมถ่ึงการเปดิ้เผย่ข้้อมลูท่�เก่�ย่วข้้อง	ตลอด้จ้นประเมนิ

ว่างบการเงินแสด้งราย่การและเหตุการณ์ท่�เกิด้ข้่�นโด้ย่ถึูกต้องตามท่�ควรหรอ้ไม่

	 •	 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญช่ท่�เหมาะสมอย่่างเพ่ย่งพอเก่�ย่วกับข้้อมูลทางการเงินข้องกิจ้การหร้อข้องกิจ้กรรม

ทางธุรกิจ้ภาย่ในกลุ่มบริษััทเพ่อแสด้งความเห็นต่องบการเงินรวม	ข้้าพเจ้้ารับผิด้ชอบต่อการกำาหนด้แนวทาง	การควบคุมดู้แล	และการ

ปฏิิบัติงานตรวจ้สอบกลุ่มบริษััท	ข้้าพเจ้้าเป็นผู้รับผิด้ชอบแต่เพ่ย่งผู้เด้่ย่วต่อความเห็นข้องข้้าพเจ้้า

	 ข้้าพเจ้้าได้้ส่อสารกับผู้ม่หน้าท่�ในการกำากับดู้แลในเร่องต่าง	 ๆ	 ซ่ึ่�งรวมถึ่งข้อบเข้ตและช่วงเวลาข้องการตรวจ้สอบตามท่�ได้้

วางแผนไว้	 ประเด้็นท่�ม่นัย่สำาคัญท่�พบจ้ากการตรวจ้สอบรวมถึ่งข้้อบกพร่องท่�ม่นัย่สำาคัญในระบบการควบคุมภาย่ในหากข้้าพเจ้้าได้้พบ

ในระหว่างการตรวจ้สอบข้องข้้าพเจ้้า
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	 ข้้าพเจ้้าได้้ให้คำารับรองแก่ผู้ม่หน้าท่�ในการกำากับดู้แลว่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบัติตามข้้อกำาหนด้จ้รรย่าบรรณท่�เก่�ย่วข้้องกับความเป็น

อิสระและได้้ส่อสารกับผู้ม่หน้าท่�ในการกำากับดู้แลเก่�ย่วกับความสัมพันธ์ทั�งหมด้ตลอด้จ้นเร่องอ่นซ่ึ่�งข้้าพเจ้้าเช่อว่าม่เหตุผลท่�บุคคล

ภาย่นอกอาจ้พิจ้ารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระข้องข้้าพเจ้้า	และมาตรการท่�ข้้าพเจ้้าใช้เพ่อป้องกันไม่ให้ข้า้พเจ้้าข้าด้ความเป็นอิสระ

	 จ้ากเร่องทั�งหลาย่ท่�ส่อสารกับผู้ม่หน้าท่�ในการกำากับดู้แล	ข้้าพเจ้้าได้้พิจ้ารณาเร่องต่าง	 ๆ	ท่�ม่นัย่สำาคัญท่�สุด้ในการตรวจ้สอบ

งบการเงินในงวด้ปัจ้จุ้บันและกำาหนด้เป็นเร่องสำาคัญในการตรวจ้สอบ	 ข้้าพเจ้้าได้้อธิบาย่เร่องเหล่าน่�ไว้ในราย่งานข้องผู้สอบบัญช่	 

เวน้แตก่ฎหมาย่หร้อข้้อบังคับห้ามไมใ่หเ้ปดิ้เผย่เรอ่งด้งักลา่วตอ่สาธารณะหร้อในสถึานการณท์่�ย่ากท่�จ้ะเกดิ้ข่้�น	ข้้าพเจ้า้พิจ้ารณาว่าไมค่วร 

ส่อสารเร่องด้ังกล่าวในราย่งานข้องข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำาด้ังกล่าวสามารถึคาด้การณ์ได้้อย่่างสมเหตุสมผลว่าจ้ะม่ผลกระทบใน 

ทางลบมากกว่าผลประโย่ชน์ท่�ผู้ม่ส่วนได้้เส่ย่สาธารณะจ้ะได้้จ้ากการส่อสารด้งักล่าว

	 ข้้าพเจ้้าเป็นผู้รับผิด้ชอบงานสอบบัญช่และการนำาเสนอราย่งานฉบับน่�

สมใจ้	คุณปสุต

ผู้สอบบัญช่รับอนุญาต	เลข้ทะเบ่ย่น	4499

บริษััท	สำานักงาน	อ่วาย่	จ้ำากัด้

กรุงเทพฯ:	25	กุมภาพันธ์	2564



183รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบการเงินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
เงินสด 2,471               2,970               -                      -                      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - เงินฝากสถาบนัการเงิน 8 7,811,600        7,404,040        171,951           29,841             
สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 9 3,356,589        -                      1,217,639        -                      
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 10 145,444           12,755             142,100           -                      
เงินลงทุนสุทธิ 11 21,650,020      41,550,937      8,697,046        22,597,140      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้สุทธิ 12 48,006,971      45,420,712      67,468,789      71,416,280      
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 13 50,250,543      53,159,444      803,616           715,839           
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 15 3,054,027        3,128,013        1,597,510        1,605,814        
ทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 16 677,699           301,038           138,665           77,785             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 17 163,898           138,628           870                  640                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 917,113           809,047           -                      -                      
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,246,888        2,577,224        -                      764,570           
สินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 19 -                      3,423,074        -                      -                      
สินทรัพยอื์นสุทธิ 20 3,472,371        2,998,680        76,092             88,683             
รวมสินทรัพย์ 140,755,634    160,926,562    80,314,278      97,296,592      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตุ่อ)

บริษทั ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสินและส่วนของเจ้าของ
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 21 13,312,347      15,659,515      -                      -                      
หนี สินอนุพนัธ์ 10 14,219             46,515             -                      -                      
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 22 33,887,024      44,780,435      10,700,000      17,587,468      
ประมาณการหนี สิน 23 410,153           468,225           58,513             52,329             
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 225,797           209,995           178,258           148,869           
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต 24 12,231,053      13,095,578      -                      -                      
เงินปันผลคา้งจ่าย -                      4,582,651        -                      4,582,651        
หนี สินอืน 25 7,906,887        8,024,895        774,997           951,417           
รวมหนีสิน 67,987,480      86,867,809      11,711,768      23,322,734      
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 26

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้
      หุ้นบุริมสิทธิ 13,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 132                  132                  132                  132                  
      หุ้นสามญั 1,165,116,547 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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      
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,065,645        2,065,645        2,065,645        2,065,645        
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 27 (2,701,100)      (2,540,472)      529,030           589,637           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้  - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 28 1,277,830        1,277,830        1,277,830        1,277,830        
                     - สาํรองหุ้นทุนซือคืน 26 5,863,053        999,964           5,863,053        999,964           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51,016,932      53,378,669      53,078,708      58,389,449      
หกั: หุ้นทุนซือคืน - หุ้นสามญั 26 (5,863,053)      (999,964)         (5,863,053)      (999,964)         
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 63,310,604      65,832,969      68,602,510      73,973,858      
ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,457,550        8,225,784        -                      -                      
รวมส่วนของเจ้าของ 72,768,154      74,058,753      68,602,510      73,973,858      
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 140,755,634    160,926,562    80,314,278      97,296,592      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

 

กรรมการ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



185รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กาํไรหรือขาดทุน
การดําเนินงานต่อเนือง
รายไดด้อกเบีย 30 4,213,087        4,339,052        126,989           119,875           
ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 31 (1,620,162)       (1,599,451)       (567,109)          (538,227)          
รายได้ดอกเบียสุทธิ 2,592,925        2,739,601        (440,120)          (418,352)          
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,659,343        1,458,217        480                  609                  
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (410,723)          (374,135)          (1,079)              (575)                 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 32 1,248,620        1,084,082        (599)                 34                    
กาํไรสุทธิจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน/กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพือคา้
   และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 33 150,558           145,707           163,441           -                       
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 34 3,756,985        513,526           (450,742)          53,837,128      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12.4 2,154,393        366,638           -                       -                       
กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอืน 225,455           221,627           146,975           440,257           
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 35 7,708,659        7,982,593        -                       -                       
รายไดเ้งินปันผล 308,218           181,467           3,914,027        3,630,726        
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 585,023           822,886           109,275           51,639             
รวมรายได้จากการดําเนินงาน 18,730,836      14,058,127      3,442,257        57,541,432      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 36 (5,820,488)       (6,574,234)       -                       -                       
รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ 12,910,348      7,483,893        3,442,257        57,541,432      
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,886,934        1,895,377        179,318           139,186           
ค่าตอบแทนกรรมการ 37 82,709             69,772             48,693             46,569             
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานทีและอุปกรณ์ 244,765           245,286           24,164             20,589             
ค่าภาษีอากร 20,889             34,655             3,298               3,895               
ค่าใชจ่้ายอืน 674,730           789,062           60,457             83,997             
รวมค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน ๆ 2,910,027        3,034,152        315,930           294,236           
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน (โอนกลบั) 38 595,389           -                       (28,068)            -                       
โอนกลบัหนีสูญ หนีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 39 -                       (316,254)          -                       (14,037)            
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 9,404,932        4,765,995        3,154,395        57,261,233      
ภาษีเงนิได้ 18.2 (1,556,690)       (1,366,653)       (29,932)            (141)                 
กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนือง 7,848,242        3,399,342        3,124,463        57,261,092      
การดําเนินงานทียกเลกิ
กาํไรสําหรับปีจากการดําเนินงานทียกเลกิ -                       13,360,708      -                       -                       
รวมกาํไรสําหรับปี 7,848,242        16,760,050      3,124,463        57,261,092      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตุ่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การดําเนินงานต่อเนือง
รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (38,669)            -                       1,009               -                       
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย -                       379,514           -                       34,473
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) 10,034             (64,689)            -                       -                       
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) 7,734               27,766             (202)                 (6,894)              

(20,901)            342,591           807                  27,579             
รายการทีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า
   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (1,392,658)       -                       (708,346)          -                       
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                       88,852             -                       39,830             
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม (ขาดทุน) (121,071)          246,604           -                       -                       
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (ขาดทุน)
    สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 73,781             (75,622)            12,371             (5,547)              
ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) 157,156           (14,039)            41,915             (7,966)              

(1,282,792)       245,795           (654,060)          26,317             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการดําเนินงานต่อเนือง (ขาดทุน) (1,303,693)       588,386           (653,253)          53,896             
การดําเนินงานทียกเลกิ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจากการดําเนินงานทียกเลกิ -                       2,996,555        -                       -                       
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ขาดทุน) (1,303,693)       3,584,941        (653,253)          53,896             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,544,549        3,987,728        2,471,210        57,314,988      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       16,357,263      -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 6,544,549        20,344,991      2,471,210        57,314,988      

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนทีเป็นของบริษัทฯ
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6,669,030        1,729,979        3,124,463        57,261,092      
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       9,077,080        -                       -                       
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 6,669,030        10,807,059      3,124,463        57,261,092      
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มอีาํนาจควบคุม
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,179,212        1,669,363        
กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       4,283,628        
กาํไรสาํหรับปีส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,179,212        5,952,991        

7,848,242        16,760,050      
-                       -                       (3,124,463)       (57,261,092)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



187รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตุ่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็นของบริษัทฯ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 5,527,435        2,108,033        2,471,210        57,314,988      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       10,495,185      -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของบริษทัฯ 5,527,435        12,603,218      2,471,210        57,314,988      
ส่วนทีเป็นของส่วนได้เสียทีไม่มอีาํนาจควบคุม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเนือง 1,017,114        1,879,695        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       5,862,078        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,017,114        7,741,773        

6,544,549        20,344,991      
-                       -                       (2,471,210)       (57,314,988)     

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 40
กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้)
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6.26                 1.51                 2.93                 49.98               
      กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       7.92                 -                       -                       

6.26                 9.43                 2.93                 49.98               
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้)
      กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง 6.26                 1.51                 2.93                 49.98               
      กาํไรจากการดาํเนินงานทียกเลิก -                       7.92                 -                       -                       

6.26                 9.43                 2.93                 49.98               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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645
     

   
-

     
     

     
  

(4,
408

,40
9)

     
     

    
1,1

11,
739

     
     

     
  

64,
202

     
    

 
611

,18
6

     
   

80,
810

     
     

     
    

1,2
77,

830
     

 
999

,96
4

     
    

53,
378

,66
9

     
 

(99
9,9

64)
     

   
8,2

25,
784

     
    

 
74,

058
,75

3
     

    
ผล

สะ
สม

จาก
กา

รเป
ลีย

นแ
ปล

งน
โย

บา
ยก

ารบ
ญัชี

 (ห
มา

ยเห
ตุ 4

)
-

     
     

     
 

-
     

     
     

    
-

     
     

     
     

  
-

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

    
244

,72
6

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
35,

100
     

    
 

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
31,

927
     

     
   

-
     

     
     

    
 

9,1
83

     
     

     
  

320
,93

6
     

     
    

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ
 วัน

ที 1
 มก

ราค
ม 2

563
 - ห

ลงัก
ารป

รับ
ปรุ

ง
132

     
     

 
11,

651
,16

5
   

2,0
65,

645
     

   
-

     
     

     
  

(4,
408

,40
9)

     
     

    
1,3

56,
465

     
     

     
  

64,
202

     
    

 
646

,28
6

     
   

80,
810

     
     

     
    

1,2
77,

830
     

 
999

,96
4

     
    

53,
410

,59
6

     
 

(99
9,9

64)
     

   
8,2

34,
967

     
    

 
74,

379
,68

9
     

    
จ่าย

เงิน
ปัน

ผล
 (ห

มา
ยเห

ตุ 2
9)

-
     

     
     

 
-

     
     

     
    

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
(3,

145
,85

0)
     

 
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
     

    
(3,

145
,85

0)
     

    
 

โอ
นก

ลบั
เงิน

ปัน
ผล

ทีจ
ดัส

รร
ให

ผู้ถ้ื
อหุ

น้ที
ไม

่ มีสิ
ทธิ

รับ
เงิน

ปัน
ผล

-
     

     
     

 
-

     
     

     
    

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
1,6

98
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
     

    
1,6

98
     

     
     

   
จ่าย

ซื อ
หุน้

ทุน
ซื อ

คืน
-

     
     

     
 

-
     

     
     

    
-

     
     

     
     

  
-

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

 
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
     

     
   

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
  

(4,
863

,08
9)

    
 

-
     

     
     

     
    

(4,
863

,08
9)

     
    

 
จดั

สร
รก

าํไร
สะ

สม
เป็น

เงิน
สาํ

รอ
งหุ

น้ทุ
นซื

อคื
น

-
     

     
     

 
-

     
     

     
    

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
4,8

63,
089

     
 

(4,
863

,08
9)

     
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
    

 
ส่ว

นไ
ดเ้สี

ยที
ไม

่ มีอ
าํน

าจค
วบ

คุม
ขอ

งบ
ริษ

ทัย
อ่ย

เพิ ม
ขึ น

-
     

     
     

 
-

     
     

     
    

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
 

1,2
75

     
     

  
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
     

     
   

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

324
     

     
     

  
-

     
     

     
    

 
495

,20
2

     
     

   
496

,80
1

     
     

    
ส่ว

นเกิ
นทุ

นจ
าก

กา
รเป

ลีย
นแ

ปล
งสั

ดส่
วน

ใน
เงิน

ลง
ทุน

-
     

     
     

 
-

     
     

     
    

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
104

,01
6

     
     

     
   

-
     

     
     

     
     

     
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
(45

9,9
27)

     
    

-
     

     
     

    
 

(28
9,7

33)
     

     
  

(64
5,6

44)
     

     
   

โอ
นก

าํไร
จาก

เงิน
ลง

ทุน
/ตดั

จาํห
น่า

ยส่
วน

เกิน
ทุน

ไป
กาํ

ไร
สะ

สม
-

     
     

     
 

-
     

     
     

    
-

     
     

     
     

  
-

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

    
783

,87
4

     
     

     
    

 
(2,

742
)

     
     

 
(44

,93
0)

     
    

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
(73

6,2
02)

     
    

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
    

 
กาํ

ไร
สาํ

หรั
บปี

-
     

     
     

 
-

     
     

     
    

-
     

     
     

     
  

-
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

    
 

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
6,6

69,
030

     
   

-
     

     
     

    
 

1,1
79,

212
     

    
 

7,8
48,

242
     

     
 

กาํ
ไร

จาก
เงิน

ลง
ทุน

/ตดั
จาํห

น่า
ยส่

วน
เกิน

ทุน
-

     
     

     
     

    
 

กาํ
ไร

ขา
ดทุ

นเบ
ด็เส

ร็จ
อืน

สาํ
หรั

บปี
 (ข

าด
ทุน

)
-

     
     

     
 

-
     

     
     

    
-

     
     

     
     

  
-

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

    
(1,

068
,80

6)
     

     
     

 
-

     
     

     
    

 
(21

3,1
41)

     
  

-
     

     
     

     
     

   
-

     
     

     
    

 
-

     
     

     
    

 
140

,35
2

     
     

 
-

     
     

     
    

 
(16

2,0
98)

     
     

  
(1,

303
,69

3)
     

    
 

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ
 วัน

ที 3
1 ธั

นว
าคม

 25
63

132
     

     
 

11,
651

,16
5

   
2,0

65,
645

     
   

-
     

     
     

  
(4,

304
,39

3)
     

     
    

1,0
71,

533
     

     
     

  
62,

735
     

    
 

388
,21

5
     

   
80,

810
     

     
     

    
1,2

77,
830

     
 

5,8
63,

053
     

 
51,

016
,93

2
     

 
(5,

863
,05

3)
    

 
9,4

57,
550

     
    

 
72,

768
,15

4
     

    

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเงิ
นเป็

นส่
วน

หนึ
งข

อง
งบ

กา
รเงิ

นนี


จดั
สร

รแ
ลว้

ทุน
ทีอ

อก
แล

ะช
าํระ

แล
ว้

งบ
กา

รเงิ
นร

วม
ส่ว

นข
อง

ผูถ้ื
อหุ

น้บ
ริษ

ทัใ
หญ่

อง
คป์

ระ
กอ

บอื
นข

อง
ส่ว

นข
อง

เจา้
ขอ

ง

กาํไ
รส

ะส
ม
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งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

เจ
้าข

อง
 (ตุ

่อ)

บริ
ษัท

 ทุน
ธน

ชาต
 จํา

กดั
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บริ
ษัท

ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ียน

แป
ลงส่

วน
ขอ

งเจ้
าขอ

ง
สําห

รับ
ปีสิ

นสุ
ดวั

นที
 31

 ธัน
วาค

ม 2
563

(ห
น่ว

ย: 
พนั

บา
ท)

ส่ว
นเกิ

นทุ
น

จาก
กา

ร
ส่ว

นเกิ
นทุ

น
ส่ว

นเกิ
น

เปลี
ยน

แป
ลง

จาก
กา

รตี
ราค

า
ทุน

สาํ
รอ

ง
สาํ

รอ
ง

หุน้
บุริ

มสิ
ทธิ

หุน้
สา

มญั
มลู

ค่า
หุน้

สา
มญั

มลู
ค่า

เงิน
ลง

ทุน
สุท

ธิ
สิน

ทรั
พย

์
ตา

มก
ฎห

มา
ย

หุน้
ทุน

ซื อ
คืน

ยงัไ
ม่ไ

ดจ้
ดัส

รร
 หุน้

ทุน
ซื อ

คืน
รว

ม

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ
 วัน

ที 1
 มก

ราค
ม 2

562
132

     
     

     
     

  
11,

651
,16

5
     

     
2,0

65,
645

     
     

  
519

,15
2

     
     

     
12,

278
     

     
     

  
1,2

77,
830

     
     

  
764

,98
0

     
     

     
9,1

57,
048

     
     

  
(76

4,9
80)

     
     

    
24,

683
,25

0
     

     
จ่าย

เงิน
ปัน

ผล
 (ห

มา
ยเห

ตุ 2
9)

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
(7,

790
,50

6)
     

     
 

-
     

     
     

     
     

  
(7,

790
,50

6)
     

     
 

โอ
นก

ลบั
เงิน

ปัน
ผล

ทีจ
ดัส

รร
ให

ผู้ถ้ื
อหุ

น้
   ที

ไม่
มีสิ

ทธิ
รับ

เงิน
ปัน

ผล
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

1,1
10

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

  
1,1

10
     

     
     

    
จ่าย

ซื อ
หุน้

ทุน
ซื อ

คืน
 

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

(23
4,9

84)
     

     
    

(23
4,9

84)
     

     
    

จดั
สร

รก
าํไร

สะ
สม

เป็น
เงิน

สาํ
รอ

งหุ
น้ทุ

นซื
อคื

น
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
234

,98
4

     
     

     
(23

4,9
84)

     
     

    
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
โอ

นไ
ปก

าํไร
สะ

สม
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
(1,

236
)

     
     

     
   

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

1,2
36

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

กาํ
ไร

สาํ
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

57,
261

,09
2

     
     

-
     

     
     

     
     

  
57,

261
,09

2
     

     
กาํ

ไร
ขา

ดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ

อืน
สาํ

หรั
บปี

 (ข
าด

ทุน
) 

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
27,

579
     

     
     

  
31,

864
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
(5,

547
)

     
     

     
   

-
     

     
     

     
     

  
53,

896
     

     
     

  
ยอ

ดค
งเห

ลอื
 ณ

 วัน
ที 3

1 ธั
นว

าคม
 25

62
132

     
     

     
     

  
11,

651
,16

5
     

     
2,0

65,
645

     
     

  
546

,73
1

     
     

     
42,

906
     

     
     

  
1,2

77,
830

     
     

  
999

,96
4

     
     

     
58,

389
,44

9
     

     
(99

9,9
64)

     
     

    
73,

973
,85

8
     

     

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ
 วัน

ที 1
 มก

ราค
ม 2

563
132

     
     

     
     

  
11,

651
,16

5
     

     
2,0

65,
645

     
     

  
546

,73
1

     
     

     
42,

906
     

     
     

  
1,2

77,
830

     
     

  
999

,96
4

     
     

     
58,

389
,44

9
     

     
(99

9,9
64)

     
     

    
73,

973
,85

8
     

     
ผล

สะ
สม

จาก
กา

รเป
ลีย

นแ
ปล

งน
โย

บา
ยก

ารบ
ญัชี

 (ห
มา

ยเห
ตุ 4

)
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

108
,09

5
     

     
     

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
56,

588
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

164
,68

3
     

     
     

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ
 วัน

ที 1
 มก

ราค
ม 2

563
 - ห

ลงัก
ารป

รับ
ปรุ

ง
132

     
     

     
     

  
11,

651
,16

5
     

     
2,0

65,
645

     
     

  
654

,82
6

     
     

     
42,

906
     

     
     

  
1,2

77,
830

     
     

  
999

,96
4

     
     

     
58,

446
,03

7
     

     
(99

9,9
64)

     
     

    
74,

138
,54

1
     

     
จ่าย

เงิน
ปัน

ผล
 (ห

มา
ยเห

ตุ 2
9)

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
(3,

145
,85

0)
     

     
 

-
     

     
     

     
     

  
(3,

145
,85

0)
     

     
 

โอ
นก

ลบั
เงิน

ปัน
ผล

ทีจ
ดัส

รร
ให

ผู้ถ้ื
อหุ

น้
   ที

ไม่
มีสิ

ทธิ
รับ

เงิน
ปัน

ผล
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

1,6
98

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

  
1,6

98
     

     
     

    
จ่าย

ซื อ
หุน้

ทุน
ซื อ

คืน
 

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

(4,
863

,08
9)

     
     

 
(4,

863
,08

9)
     

     
 

จดั
สร

รก
าํไร

สะ
สม

เป็น
เงิน

สาํ
รอ

งหุ
น้ทุ

นซื
อคื

น
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
4,8

63,
089

     
     

  
(4,

863
,08

9)
     

     
 

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

โอ
นก

าํไร
จาก

เงิน
ลง

ทุน
/ตดั

จาํห
น่า

ยส่
วน

เกิน
ทุน

ไป
กาํ

ไร
สะ

สม
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

498
,76

8
     

     
     

(1,
846

)
     

     
     

   
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
(49

6,9
22)

     
     

    
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
กาํ

ไร
สาํ

หรั
บปี

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
3,1

24,
463

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

3,1
24,

463
     

     
  

กาํ
ไร

ขา
ดทุ

นเบ
็ดเส

ร็จ
อืน

สาํ
หรั

บปี
 (ข

าด
ทุน

)  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

(66
5,6

24)
     

     
    

-
     

     
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

-
     

     
     

     
     

  
12,

371
     

     
     

  
-

     
     

     
     

     
  

(65
3,2

53)
     

     
    

ยอ
ดค

งเห
ลอื

 ณ
 วัน

ที 3
1 ธั

นว
าคม

 25
63

132
     

     
     

     
  

11,
651

,16
5

     
     

2,0
65,

645
     

     
  

487
,97

0
     

     
     

41,
060

     
     

     
  

1,2
77,

830
     

     
  

5,8
63,

053
     

     
  

53,
078

,70
8

     
     

(5,
863

,05
3)

     
     

 
68,

602
,51

0
     

     

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา

รเงิ
นเป็

นส่
วน

หนึ
งข

อง
งบ

กา
รเงิ

นนี


งบ
กา

รเงิ
นเฉ

พา
ะกิ

จก
าร

อง
คป์

ระ
กอ

บอื
นข

อง
ส่ว

นข
อง

เจา้
ขอ

ง
กาํ

ไร
สะ

สม
จดั

สร
รแ

ลว้
ทุน

ทีอ
อก

แล
ะช

าํระ
แล

ว้



190

งบกระแสเงินสด 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 9,404,932        23,464,638      3,154,395        57,261,233      
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2,154,393)       (366,638)          -                       -                       
   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 195,264           84,342             23,285             7,040               
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) 595,389           -                       (28,068)            -                       
   โอนกลบัหนี สูญ หนีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า -                       (316,254)          -                       (14,037)            
   ประมาณการหนี สินเพิมขึน 45,350             122,721           22,391             18,099             
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพิมขึน (ลดลง) (73,075)            343,628           (5,125)              (4,590)              
   ค่าเผือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอื์นลดลง (8,716)              (1,732)              (363)                 (969)                 
   ขาดทุนจากการตีราคาอาคาร -                       1,678               -                       -                       
   กาํไรและดอกเบียรับจากการโอนทรัพยสิ์นชาํระหนี (2,733)              (6,012)              -                       -                       
   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน/
      ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                       (266,274)          454,139           -                       
   กาํไรจากเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (37,824)            -                       (154,233)          -                       
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม -                       (4,663,620)       -                       (53,647,405)     
   กาํไรจากการรับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (28)                   
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,537               10,989             -                       (37)                   
   รายไดค้า้งรับอืนลดลง (เพิมขึน) 20,237             (180,140)          (28,559)            -                       

7,987,968        18,227,326      3,437,862        3,619,306        
   รายไดด้อกเบียสุทธิ (2,592,925)       (2,739,601)       440,120           418,352           
   รายไดเ้งินปันผล (308,218)          (181,467)          (3,914,027)       (3,630,726)       
   เงินสดรับดอกเบียจากการดาํเนินงาน 3,916,642        4,041,806        58,297             59,064             
   เงินสดจ่ายดอกเบียจากการดาํเนินงาน (207,427)          (362,494)          -                       -                       
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,753,599)       (984,679)          (3,880)              (8,254)              
กาํไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
   สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 7,042,441        18,000,891      18,372             457,742           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



191รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตุ่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน (413,528)          (68,888)            (142,065)          (6,330)              
   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ (132,689)          (8,712)              -                       -                       
   สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 2,646,100        -                       2,130,143        -                       
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                       (925,994)          -                       -                       
   เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนี 2,666,876        (2,468,972)       41,121             676,771           
   ทรัพยสิ์นรอการขาย 837,045           531,600           13,428             (747,370)          
   ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,330,336        (64,833)            764,570           289,344           
   สินทรัพยอื์น 2,420,152 113,155 5,016               (46,275)            
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
   รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้มืสถาบนัการเงิน (2,347,168)       (3,028,743)       -                       -                       
   หนี สินอนุพนัธ์ (32,297)            42,015             -                       -                       
   เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย์ 1,135,245        (10,688)            (193,902)          (192,451)          
   หนี สินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวิต (864,525)          (965,992)          -                       -                       
   หนี สินอืน (996,057)          92,927             (36,317)            340,820           
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 13,291,931      11,237,766      2,600,366        772,251           
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(เพิมขึน) ลดลง 11,974,493      (29,382,633)     10,020,095      (20,653,307)     
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ (1,475,340)       (70,249,755)     (1,666,992)       (70,249,755)     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม -                       87,113,406      -                       85,075,522      
เงินสดรับจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                       -                       5,199,352        -                       
เงินสดรับดอกเบีย 177,352           225,990           9,600               8,203               
เงินสดรับเงินปันผล 662,241           393,888           3,914,027        3,630,726        
เงินสดจ่ายซืออาคารและอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (95,321)            (104,807)          (1,046)              (5,655)              
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,005               2,521               489                  47                    
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 11,245,430      (12,001,390)     17,475,525      (2,194,219)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ตุ่อ)

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื 18,161,956      18,956,837      -                       8,943,851        
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื (29,055,368)     (9,654,158)       (6,900,000)       (3,600,000)       
เงินสดจ่ายดอกเบียตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื (1,427,775)       (1,184,447)       (570,126)          (480,154)          
เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน (4,863,089)       (234,984)          (4,863,089)       (234,984)          
เงินสดค่าหุน้รับจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพิมทุนของบริษทัยอ่ย 934,402           -                       -                       -                       
เงินสดจ่ายคืนผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย (648)                 -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่าย (7,726,804)       (3,206,745)       (7,726,804)       (3,206,745)       
เงินสดจ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน (108,796)          -                       (15,872)            -                       
เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (451,738)          (3,919,763)       -                       -                       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (24,537,860)     756,740           (20,075,891)     1,421,968        
เงนิสดลดลงสุทธิ (499)                 (6,884)              -                       -                       
เงนิสด ณ วนัต้นปี 2,970               9,854               -                       -                       
เงนิสด ณ วนัปลายปี 2,471               2,970               -                       -                       

ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงนิสด
รายการทีมิใช่เงินสด
   รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนี เงินใหสิ้นเชือ
      และเงินลงทุนในลูกหนี ทีซือมา 689,984           807,593           -                       -                       
   ทรัพยสิ์นรอการขายจากการรับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       2,040               
   หนี สูญตดับญัชี 440,678           156,793           2,422               44,306             
   เจา้หนีจากการซือทรัพยสิ์น 1,586               2,161               -                       39                    
   เงินปันผลคา้งจ่าย -                       4,582,651        -                       4,582,651        
   ลูกหนีจากการซือขายบริษทัยอ่ย -                       764,039           -                       764,039           
   เจา้หนีจากการซือบริษทัร่วม -                       193,750           -                       193,750           
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 52,852 -                   3,900 -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



193รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิน

1 

บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป   

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ   

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย และ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุน (Holding Company)  ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯตั้งอยูเ่ลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ  

บริษทัย่อยทั้งหมดจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ              
ในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจหลักทรัพย ์               
ธุรกิจใหเ้ช่าสินทรัพยแ์บบลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ ธุรกิจประกนัวนิาศภยั ธุรกิจประกนัชีวติและอ่ืน ๆ 

1.2     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่วน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว และ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการบริหารจดัการกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหาก
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1     งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนด

ในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ท าข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินท่ี
ก าหนดโดย ธปท. เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย ์และบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินปี 2563 
เน่ืองจากธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัคือการบริหารสินทรัพย ์

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

 ประเภทธุรกิจ 
อตัราร้อยละของการ                             
ถือหุน้โดยบริษทัฯ 

อตัราร้อยละของการ                           
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

  2563 2562 2563 2562 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยตรง      
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
100.00 100.00 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพวี ี1 จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 100.00 100.00 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
99.99 99.96 - - 

บริษทั ธนชาต เอสพวี ี2 จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพย ์ 99.98 99.96 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี 99.80 99.80 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แม๊กซ์ จ ากดั บริหารสินทรัพย ์

ดอ้ยคุณภาพ 
83.44 83.44 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 50.96 50.96 - - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกนัภยั 50.96 50.96 - - 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ                              
จ ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวติ 51.00 51.00 - - 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัชีวติ/
ประกนัวนิาศภยั 

51.00 51.00 - - 

บริษทั เอม็ ที เซอร์วสิ 2016 จ ากดั บริการ 51.00 51.00 - - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม      
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจเช่าซ้ือและลิสซ่ิง 3.13 - 55.73 55.47 
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จ ากดั อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จ ากดั บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี - - 100.00 100.00 
บริษทั รักษาความปลอดภยั สคิบ เซอร์วสิ จ ากดั  บริการ - - 100.00 100.00 
บริษทั อาร์ทีเอน็ อินชวัร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั นายหนา้ประกนัชีวติ/

ประกนัวนิาศภยั 
- - 58.86 55.47 

 
 
 
 
 



195รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

3 

การปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯและธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และแผนการรวมกิจการ
ระหว่าง ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทัฯและธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคารธนชาต”) และแผนการรวมกิจการระหว่าง
ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) รวมทั้งแผนการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงอนุมติัการเขา้ท าสัญญาต่าง ๆ และไดล้งนามในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการปรับโครงสร้างธุรกิจของ
บริษทัฯ และธนาคารธนชาต และแผนการรวมกิจการระหวา่งธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย 
ดงัน้ี  

1. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาต ถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนบาง
บริษทั ในส่วนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บริษทั ทุนธนชาต  

2. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัท่ีธนาคารธนชาต ถืออยู่ในบริษทัย่อยและบริษทัอ่ืน             
บางบริษทั ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทุนธนชาต
เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษทั ทุนธนชาต เสนอขายหุ้น
สามญัของบริษทัยอ่ยและบริษทัอ่ืนในบญัชีดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต  

3. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต ขายหุน้สามญัของธนาคารธนชาต ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารทหาร
ไทย  

4. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่
บริษทั ทุนธนชาต  

5. อนุมติัใหบ้ริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย ในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่
ผูถื้อหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต ผ่านบญัชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นรายย่อยของ
ธนาคารธนชาต” เพื่อใหบ้ริษทั ทุนธนชาต เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบญัชีดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยของธนาคารธนชาต  

6. อนุมติัให้บริษทั ทุนธนชาต ซ้ือหุ้นสามญัท่ี Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ใน                 
บริษทัย่อยและบริษทัอ่ืนบางบริษทัภายหลงัการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ทุนธนชาต และ
ธนาคารธนชาต  
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เม่ือวนัท่ี 3 - 4 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯตามท่ีท่ีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั ซ่ึงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ท าให้งบแสดงฐานะการเงินรวม  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไม่ไดร้วมฐานะการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีจ  าหน่ายออกไปในระหวา่งปี และ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จไดร้วมผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีจ  าหน่ายออกไปในระหวา่งปีตั้งแต่
วนัตน้ปีจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้น และแสดงรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีรายไดสุ้ทธิจากการด าเนินงานรวม 35,332 ลา้นบาท และ
ก าไรสุทธิรวม 13,361 ลา้นบาท 

ข) มูลค่าสินทรัพยร์วมและรายได้จากการด าเนินงานสุทธิของบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงรวมอยู่ใน          
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี          
หลงัหกัรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 
 สินทรัพยร์วม ส าหรับปี 
 2563 2562 2563 2562 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 6,852 6,678 1,333 1,251 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 14,855 15,025 2,286 2,365 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั 924 886 21 188 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 730 2,398 40 (261) 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 6,883 8,280 (149) (40) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 47,998 50,407 2,940 2,937 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (1) - - - 32,449 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (1) - - - 1,698 
บริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากดั (1) - - - 152 

(1) ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางแห่งออกไป (ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด และบริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากัด) ดังน้ัน รายได้จากการด าเนินงานสุทธิ จึงรวม
รายได้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 จนถึงวันท่ีจ าหน่ายเงินลงทุน และได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “การด าเนินงานท่ียกเลิก” 
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ค) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ 
 มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรม 
 ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ง) บริษทัฯจดัท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ 
 ในการควบคุมบริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

จ) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน บริษัทฯได้ปรับปรุง
ผลกระทบแลว้  

ฉ) ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตัดออกจาก 
งบการเงินรวมน้ีแลว้ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ดักบัส่วนของเจา้ของ
ของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ช) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี
ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
ส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
เร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรก โดยจดัประเภทเป็น: 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 
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-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง 
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

-  สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ผู้บริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้สอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ ณ วนันั้น และไดส้รุปการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อ
สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

-  ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท             
เผือ่ขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อคา้ เผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

-  จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน หรือวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทรายการดงักล่าวท าให้
ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) กวา่ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของเงินลงทุนท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะถูกจดัประเภทใหม่โดยแสดงไวเ้ป็นก าไรสะสมแทน 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์บางรายการเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และบางรายการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 
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-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

-  จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

-  จดัประเภทเงินใหสิ้นเช่ือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ก าหนดใหกิ้จการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้รับรู้การดอ้ยค่าตามโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Expected 
Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) 
โดยก าหนดให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีทุกรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
รอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการมาใชส้ าหรับเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี และน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) และหลกัการอย่างง่าย (Simplified 
Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ัง
แรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบท าให้การแสดงรายการ
ของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบังบการเงินของปี 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า   
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกบั
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ 
สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง 
แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
และหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี
เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ี ธปท. ก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึง
รวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั 
และกิจการท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของ 
ธปท. และเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุก
ขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ             
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยให้ถือ
ปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกหน้ีรายยอ่ย ซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพใน
การด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

-  ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

-  ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้า่ลูกหน้ี ดอ้ย
คุณภาพท่ีเกิดข้ึนก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

โดยบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท.  
ไดใ้ชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีดงัน้ี 

-  การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัยอ่ยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีไม่มี
การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะห์
ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้โดย
ไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลักษณะเชิงป้องกันโดยไม่ถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียน
ของ ธปท. ท่ี ธปท. ฝนส. (01) ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

-  การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัยอ่ยจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้น Performing ได ้
หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 
งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

-  น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ ธปท. ตามเอกสาร
แนบของหนังสือเวียนฉบบัดงักล่าว มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น 
Stage 2  

-   หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการใหค้วามช่วยเหลือ ท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่
สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัยอ่ยสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แท้จริงท่ีค  านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้               
และบริษทัย่อยสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี
ค  านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 
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-  ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตามวิธีการทั่วไป บริษทัย่อยสามารถ
พิจารณาใหน้ ้าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้ าหนกัท่ี
นอ้ยกวา่ขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต  

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ไดอ้อกหนงัสือเวียนของ ธปท. เพิ่มเติมท่ี ธปท. ฝนส. (01)                
ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติม  

ในระหว่างปี 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ
และไดเ้ลือกใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว โดยลูกหน้ีท่ีเขา้ร่วมโครงการได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 13.1 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดใ้ช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี             
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 3 ก) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
ในระหวา่งปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบั
ก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลัง            
งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 จากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน                 
การรายงาน                
ทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐาน                 
การรายงาน           
ทางการเงิน          
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
รายการระหวา่งธนาคารและ                  
ตลาดเงินสุทธิ       7,404 (4) - 7,400 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 9,195 - 9,195 

เงินลงทุนสุทธิ 41,551 (9,105) - 32,446 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ                     
บริษทัร่วมสุทธิ 45,421 13 - 45,434 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย           
คา้งรับสุทธิ     53,159 299 - 53,458 

ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชสุ้ทธิ 301 - 457 758 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 809 (5) - 804 
หนีสิ้น     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 210 72 - 282 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8 - 494 502 
หน้ีสินอ่ืน 8,017 - (38) 7,979 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของเจา้ของ (2,540) 280 - (2,260) 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 53,379 32 - 53,411 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 8,226 9 - 8,235 
     



205รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

13 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐาน              
การรายงาน            
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐาน              
การรายงาน            
ทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 3,336 - 3,336 

เงินลงทุนสุทธิ 22,597 (3,209) - 19,388 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ีย 
    คา้งรับสุทธิ                    716 79 - 795 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชสุ้ทธิ 78 - 79 157 

หนีสิ้น     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                  149 41 - 190 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสญัญาเช่า               - - 79 79 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของเจา้ของ 590 108 - 698 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 58,389 57 - 58,446 

4.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือถือทางการเงิน มาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 246 110 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (2) (2) 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน 1 - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 35 - 
ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 280 108 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่                     
บริษทัจดทะเบียน 55 55 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 2 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน (3) - 
ผลกระทบจากส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (22) - 
ผลกระทบต่อก าไรสะสม 32 57 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดัประเภทและวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย  
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสด 3 - - 3 3 
รายการระหวา่งธนาคารและ              
ตลาดเงินสุทธิ        7,404 - - 7,400 7,400 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 13 13 - - 13 
เงินลงทุนสุทธิ      

- ตราสารหน้ี 37,194 7,604 27,165 2,127 36,896 
- ตราสารทุน 4,357 1,591 3,154 - 4,745 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ                
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  53,159 - - 53,458 53,458 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 - - 2,577 2,577 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9                                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย  
 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการระหวา่งธนาคารและ                      
ตลาดเงินสุทธิ        30 - - 30 30 

เงินลงทุนสุทธิ      
- ตราสารหน้ี 20,981 3,238 17,664 - 20,902 
- ตราสารทุน 1,616 98 1,724 - 1,822 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ              
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 716 - - 795 795 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 765 - - 765 765 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยก าหนดให้หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็น
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 47 ล้านบาท  เท่ากับมูลค่า           
ตามบญัชี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: หน้ีสินทางการเงินทุกรายการจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย) 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหวา่งค่าเผื่อการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใหม่
ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 



208
16 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
31 ธนัวาคม 

2562 

การจดั            
ประเภท
ใหม่ 

วดัมูลค่า
ใหม่ 

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาก                            
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน                                         
- เงินฝากสถาบนัการเงิน - - 4 4 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด                   
ซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่า             
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 200 (200) - - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม                         
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 3 3 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,118 200 - 3,318 
รวม 3,318 - 7 3,325 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2562 

การจดั            
ประเภท
ใหม่ 

วดัมูลค่า
ใหม่ 

1 มกราคม 
2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาก                                      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด                    
ซ่ึงจดัประเภทใหม่เป็นเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่า                
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 127 (127) - - 

 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 28 127 - 155 
รวม 155 - - 155 
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4.2 สัญญาเช่า 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 367 11 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าต ่า (4)         - 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 148       43 
หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (38)  (7) 
บวก: อ่ืน ๆ 56        37 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (35)       (5) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 494 79 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี                               
31 ธนัวาคม 2562 8 - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  502 79 

       อตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัร้อยละ 2.58 ต่อปีในงบการเงินรวมและร้อยละ 2.39 ต่อปี 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 428 74 
ยานพาหนะ 38 5 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 466 79 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ - รายได้จากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ก) ดอกเบ้ียและส่วนลดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 เงินให้สินเช่ือตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินตามเกณฑ์คงคา้ง
ตามวธีิอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณ
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ
อตัราท่ีใชคิ้ดลดประมาณการกระแสเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน 
โดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียมตลอดจนตน้ทุนท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัยอ่ยรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียตามวธีิอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ีสุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น 
(ยอดหน้ีคงค้างสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) หากต่อมาสินทรัพย์ทาง
การเงินดงักล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว บริษทัย่อยจะค านวณรายได้ดอกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชี
ดงัเดิม (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัย่อยมีนโยบายหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของลูกหน้ีท่ีผิดนัด
ช าระดอกเบ้ียเกินก าหนด 3 เดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระ) 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงินจะถูกรับรู้โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า
ซ้ือและเช่าการเงินตลอดอายขุองสัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพจากราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยใชอ้ตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง  (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนในลูกหน้ีโดยการค านวณหาอตัรา
ผลตอบแทนท่ีใชก้ าหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ี
ซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือส าหรับเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายช าระในระหวา่งปี  และจะรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับใน
จ านวนท่ีไม่สูงกวา่จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ี และในกรณีท่ีเงินรับจากลูกหน้ีสูงกวา่ราคาทุนท่ี
จ่ายซ้ือและดอกเบ้ียท่ีรับรู้ บริษทัฯจะบนัทึกส่วนต่างเป็นก าไรจากการรับช าระหน้ีในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน) 
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตค านวณจากอตัราท่ีใช้ในการคิดลดประมาณ 
การเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ไดร้าคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแสเงินสดรับสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตมาพฒันาข้ึนเป็นแบบจ าลอง โดยมีข้อสันนิษฐานว่า
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้นได้ตดัรายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทฯและ          
บริษทัยอ่ยยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้เป็นก าไรจากการรับช าระหน้ีทั้งจ  านวน 

เงินให้สินเช่ืออืน่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือตามเกณฑ์คงคา้ง            
ตามวธีิอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยค านวณ
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ยกเวน้ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตในภายหลงั จะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยค านวณจากยอดหน้ี
สุทธิทางบญัชีของลูกหน้ีนั้น (ยอดหน้ีคงคา้งสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) 
หากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว จะค านวณรายได้ดอกเบ้ียบนมูลค่า                 
ตามบญัชีดงัเดิม 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งส าหรับเงิน
ให้สินเช่ือท่ีผิดนดัช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินก าหนดสามเดือนนบัจากวนัครบก าหนดช าระ และ            
จะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชีเป็นรายไดแ้ลว้นั้นออกจากบญัชี การบนัทึกรายได้
ดอกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระดงักล่าว
แลว้ นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียส าหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้าง
หน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงคา้ง โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ี
ใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับ
โครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สามเดือนหรือสามงวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่  

ข)     ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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ค) ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ง) ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือ
หลกัทรัพย ์เม่ือเงินใหกู้ย้มืถูกพิจารณาวา่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัยอ่ยจะค านวณรายไดด้อกเบ้ีย
โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่าตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชีขั้นต้นสุทธิด้วยค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) ของเงินให้กู้ยืม หากเงินให้กู้ยืมเงินดงักล่าวไม่ด้อยค่าด้าน
เครดิตแลว้ บริษทัฯจะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ดงัเดิม (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 บริษทัยอ่ยหยดุรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์สิทธิส าหรับเงินให้สินเช่ือรายท่ีเขา้เง่ือนไขตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)    

จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ 

ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฉ) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีไดร้วมค านวณเป็น
ส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ช) รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 สัญญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกนัภยั ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า 
และจะทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยัต่อ
จากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 สัญญาประกนัชีวติ 

เบ้ียประกนัชีวติบนัทึกเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัในกรมธรรมห์ลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืน และส าหรับกรมธรรม์ต่ออายุจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือถึงก าหนดช าระเฉพาะเบ้ียประกันของ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินปี 
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ซ) ก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และก าไร (ขาดทุน) จากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและอนุพนัธ์                   
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ฌ) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยัให้
บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่าบ าเหน็จส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียได้คิดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแล้ว 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอด
อายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน 

ค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการใหเ้ช่าซ้ือ/เช่าการเงิน (เช่น ค่านายหนา้ ค่าอากรแสตมป์) 
จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายุของ
สัญญาเพื่อใหส้ะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสัญญา 

รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย
ทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 

ค) ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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ง) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

จ) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บรายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดงตาม
มูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวด
ปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่า
สินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

          ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบก าหนดตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

ฉ) ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

 ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

 ในกรณีท่ีเป็นค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจ่ายส าหรับการรับประกันภัยท่ีมีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี               
จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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5.3 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน ดงัน้ี  

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยถือตามพื้นฐานขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกหรือวนัท่ีไดม้า โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจแต่ไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่าย
ช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ข) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 
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ค) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าให้เกิดกระแส             
เงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนด                   
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ (Trade date) 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
(ถา้มี) 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้น้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร 

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะรับรู้ในก าไรขาดทุน และก าไร
หรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
และเงินลงทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตาม
มูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด  ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาดค านวณโดยใชมู้ลค่าทางบญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 
Value) ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจและของตราสารหน้ีภาคเอกชน ค านวณ
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value) 

รายไดจ้ากเงินลงทุนและการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะรับรู้ในก าไรสะสม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิ  ถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่เงิน
ปันผลดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เม่ือโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
การเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีใหม่ โดยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
โอนเปล่ียนประเภทรายการ  ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน ตรา
สารหน้ีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภท 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ เงินลงทุน
เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯและบริษทัย่อย           
ตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะ
แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตาม            
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเส่ียงท่ี
เหมาะสมแลว้แต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี              
ท่ีจะถือจนครบก าหนด และเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน              
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียง
บางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใช้ในการค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใช้วิธีถัวเฉล่ีย                  
ถ่วงน ้าหนกั 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่า
ตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียน้ีจะบนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแล้วปรับดว้ยส่วนได้เสียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ตามอตัราส่วนการลงทุน  
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5.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตดับญัชี/ส่วนลดรับ
ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย     โดย
ต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา  หมายถึง             
เงินท่ีจ่ายซ้ือ (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่าเท่ากบัหรือใกล้เคียงราคาจ่ายซ้ือ) (ก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือ ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การท า
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ี
น าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผอ่นช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 
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5.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบ้ียค้างรับ รายได้รอตดับญัชี/ส่วนลดรับ
ล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินคงคา้ง
สุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ซ่ึงแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและ
ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีและเงินรับล่วงหนา้จากลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือและเช่าการเงิน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจาก
สถาบนัการเงินอ่ืน ดงันั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย     โดย
ต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา  หมายถึง             
เงินท่ีจ่ายซ้ือ (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่าเท่ากบัหรือใกล้เคียงราคาจ่ายซ้ือ) (ก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนแสดงในราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือ ในกรณีลูกหน้ีท่ีรับโอนไดมี้การท า
สัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะโอนเงินลงทุนในลูกหน้ีดงักล่าวไปเป็นเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงมูลค่ายุติธรรมจากยอดคงเหลือตามบญัชีของเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัโอนหรือ ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยร์วมถึงลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยใชห้ลกัทรัพยท่ี์
ซ้ือนั้นมาวางเป็นประกนั ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ี
น าไปวางเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุ้นยืมหรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์และรวมถึงลูกหน้ีอ่ืน เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผอ่นช าระ และส าหรับลูกหน้ีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแสดงไวภ้ายใตร้ายการ “ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย”์ 
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5.6 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย น าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า มาใชส้ าหรับเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงใน
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้จ  านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
เป็นผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน และตอ้งรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการโอนกลับการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน                   
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเคยรับรู้ในอดีต  

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ (ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี) โดยบริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผือ่ผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการจดักลุ่มจะพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของคุณภาพด้าน
เครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

 กลุ่มท่ี 1: สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดมี้การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเท่ากบัผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนข้างหน้า และส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
ระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 12 เดือน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัตามสัญญาท่ี
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 
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 กลุ่มท่ี  2: สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under- 
Performing)  

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพยท์าง
การเงิน  

  กลุ่มท่ี 3: สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดข้ึน โดยบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงด้านเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงของการผดิสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงของ
การผิดสัญญาท่ีจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนั้น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจใชเ้กณฑเ์ชิงปริมาณหรือเกณฑเ์ชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและ
ขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑใ์นการประเมินการลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของลูกหน้ี เช่น ลูกหน้ีคา้งช าระ
เกินกวา่ 30 วนั และในการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินก็ได ้  

 สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต  เ ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือ                    
หลายเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานท่ี
แสดงวา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีวา่
ผูกู้ก้  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่ หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี   

 ในรอบระยะเวลาต่อมา หากคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน และ
ประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเหมือน
ท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ได ้  



222
30 

 เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา
เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
หรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้น
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและไม่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

  ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วง
น ้ าหนกัตลอดช่วงอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ี
คาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทของการกู้ยืม 
ประเภทของหลกัประกนั ระยะเวลาของสัญญา และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตได้
ในปัจจุบัน บวกกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน โดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์
พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาข้ึน (Best scenario) และสถานการณ์ขาลง (Worst scenario)) มาใช้
ในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงการน าขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใชเ้ป็น
การเพิ่มระดบัของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์             มหภาคท่ี
เก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะจดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจใน
อนาคตอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนยงัรวมถึงส่วนเพิ่มจากการบริหาร
จดัการ (Management Overlay) 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออก
จากบญัชีเม่ือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้

 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนหรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัส าคญั บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตลอดอายุ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วย
ขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ก) ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของเงินใหสิ้นเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจ านวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวา่
จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการ
พิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม(ลด)บนัทึกบญัชี
เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจ
ธนาคาร) ท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผา่นการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็น
พิเศษ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนัส ารองในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 1 และ 2 ตามล าดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คง
คา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหกัหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกนั
เงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหวา่งยอดหน้ีตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการจ าหน่าย
หลักประกัน โดยใช้อัตราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจ าหน่ายหลักประกันได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของ ธปท. ทั้งน้ี ส าหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าการเงินจะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

และส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อย                   
กนัเงินส ารองเป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกนั 
โดยพิจารณาจากผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดั
ช าระหน้ี (Probability of default) และร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีต่อ
ยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณากนัส ารองเพิ่มเติมโดยค านึงถึงผลสูญเสียท่ี
อาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใช้ในการค านวณน้ีไดมี้การสอบทานรายละเอียดและทบทวน
ความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  

ข) บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละ
รายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกช าระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บช าระคืนไม่ครบ ทั้งน้ี บริษทัยอ่ย
ถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งส ารองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ก.ล.ต. 
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ค)  บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราร้อยละของ
ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งช าระสุทธิจากรายไดท่ี้ยงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยค านึงถึงจ านวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ ์
(อา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกินกวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหักหลกัประกนั และส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน
กวา่ 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

ง) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้งข้ึนโดยประมาณจากจ านวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้                
ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

จ) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีได ้โดยการตดัจ าหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ และหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะน าไปลดหรือเพิ่มค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ 

5.7 สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เม่ือมีการเจรจาต่อรองหรือมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของสินทรัพยท์างการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยู่ถูกแทนท่ีดว้ยสินทรัพย์
ทางการเงินใหม่ เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินวา่ควรตดั
รายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ดงัน้ี 

-     ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ท าให้มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะค านวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุน  

-     ถ้าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้ตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี จะถือว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัท่ี
ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

  หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ี
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 
หรือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหน้ีราย
ดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนบั
จากวนัท่ีมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีลูกหน้ีรายดงักล่าว
เขา้เง่ือนไขการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะถือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) 
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ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ในกรณีท่ีเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยยินยอมผ่อนปรน
เง่ือนไขในการช าระหน้ี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณมูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีหลงัปรับโครงสร้างหน้ีโดย
ค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าของเงิน
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้รายใหญ่ในตลาดท่ีใชเ้ป็นฐานในการเรียกเก็บจากลูกหน้ี ณ วนัปรับโครงสร้างหน้ี ผลต่าง
ระหวา่งมูลค่ายุติธรรมของหน้ีท่ีค านวณไดท่ี้ต ่ากวา่ยอดหน้ีคงคา้งตามบญัชีเดิมจะบนัทึกเป็นค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ  านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี และจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดงักล่าวโดยใช้มูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่ากบั
บญัชีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีโดยการยนิยอมลดเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีบนัทึกในบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุน
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

5.8 การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนด
ของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

5.9 การยมืและให้ยมืหลกัทรัพย์ 
บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริการในฐานะเป็นตวัแทนหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์
บริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีรับรู้ภาระท่ีตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยมืมาซ่ึงไดน้ าไปใหย้ืมต่อเป็น “เจา้หน้ีธุรกรรมการ
ยมืและใหย้มืหลกัทรัพย”์ และบนัทึกบญัชีหลกัทรัพยซ่ึ์งน าไปใหลู้กคา้ยมืต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและ
ให้ยืมหลกัทรัพย”์ ณ วนัท่ีเกิดรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทั
ยอ่ยปรับปรุงบญัชีเจา้หน้ีและลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยค านวณจากราคาเสนอขายล่าสุด
ของวนัท าการสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าดงักล่าวใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยบนัทึกเงินสดท่ีน าไปวางเป็นหลกัประกนัในบญัชี “ลูกหน้ี
ทรัพย์สินวางประกัน” และเงินสดรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “เจ้าหน้ีทรัพย์สินท่ีรับเป็นประกัน” 
ค่าธรรมเนียมการยมืและการใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตามเกณฑค์งคา้งตามระยะเวลาการยมื 
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5.10 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ลูกคา้วางไวก้บับริษทัยอ่ยเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและบญัชีเครดิต
บาลานซ์ รวมถึงเงินท่ีลูกคา้วางเป็นประกนัเพื่อการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ของบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัยอ่ยจะตดัรายการดงักล่าวในส่วนท่ี
ไม่มีภาระค ้ าประกนัออกทั้งด้านสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัย่อย
เท่านั้น 

5.11 ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุน (มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงอิงตามราคาประเมินแต่ไม่เกินยอดหน้ี
คงคา้งตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย) หรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบกบัการพิจารณา
ประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น 

 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเม่ือขาย  ขาดทุนจากการจ าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ        
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

5.12 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยไม่มีการคิด               
ค่าเส่ือมราคา อาคารแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า            
(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาท่ีตีใหม่โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร        15 - 20 ปี  

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพย์มา 
หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและแสดง
สินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าว
เป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระส าคญั 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคย
ลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ข) สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงตามวธีิราคาทุนโดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา 

ค) อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือมราคา
ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงัน้ี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์  5   ปี    
ยานพาหนะ   5  ปี 

ง) ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนและค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มรวมอยู่ในการ
ค านวณผลการด าเนินงาน 

จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

ฉ) บริษทัฯและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่มเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยท่ี์คงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวธีิการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผื่อการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

5.14 สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายถูกวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่าท่ีต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน
ในการขาย กลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บ
คืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพยต่์อไป กรณีเช่นน้ีกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกจะตอ้งมีไว้
เพื่อขายในทนัทีในสภาพปัจจุบนัซ่ึงข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปส าหรับการขาย
สินทรัพย์เหล่านั้น (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) และการขายตอ้งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนใน
ระดบัสูงมาก ผูบ้ริหารของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยตอ้งผกูมดักบัแผนการขาย ซ่ึงการขายดงักล่าวตอ้งคาดว่า
จะเขา้เง่ือนไขการรับรู้รายการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

รายได้และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานท่ียกเลิกถูกแสดงแยกต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง โดยแสดงเป็นก าไรสุทธิส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีท่ีรายงานและปี
ก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ 

5.15 ลูกหนี/้เจ้าหนีส้ านักหักบัญชี 

ลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหักบญัชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือ
ขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทั้งน้ี รวมถึงเงินท่ีไดน้ าไปวางเป็นประกนักบัส านกัหักบญัชีใน
การท าธุรกรรมอนุพนัธ์ 
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5.16 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย    

บริษทัย่อยจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภยั โดยสัญญาประกันภยัคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยั รับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมี
นยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั
หากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั  ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก
จ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัย่อยจะจดั
ประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมาย
เป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่ไม่ไดท้  าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความ
เส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัยอ่ยจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา   
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัตลอดไป
จนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หากพบวา่ความเส่ียง
ดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

 บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจประกันภยัจดัประเภทของสัญญาประกันภยัทุกฉบบัเป็นสัญญาประกันภยั               
ระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกนัภยัท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองภายใตส้ัญญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีการรับรองการ
ต่ออายุอัตโนมัติ  และรวมถึงสัญญาประกันภัยท่ีให้คุ ้มครองโรคร้ายแรง  การประกันภัยอุบัติเหตุ                          
การประกนัภยัสุขภาพ การประกนัอคัคีภยั หรือการประกนัภยัเบ็ดเสร็จอ่ืน ๆ ท่ีมีระยะเวลาของสัญญาเกิน
กว่า  1 ปี บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบ้ียประกันภัยหรือ
เปล่ียนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในสัญญาตลอดอายสุัญญาได ้

5.17 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ   

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยบริษทัย่อยบนัทึก           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 
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5.18 สินทรัพย์/หนีสิ้นจากการประกนัภัย   

ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ (เบ้ียประกนัภยัต่อ
คา้งรับ ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ) เงินมดัจ าท่ีวางไว้
จากการรับประกนัภยัต่อ และส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ โดยส ารอง
ประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณข้ึนโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง
ของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารอง
ประกนัภยั และส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการประกนัภยัต่อ 

ข) หน้ีสินจากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจ าท่ี             
บริษทัย่อยถือไวจ้ากการเอาประกันภยัต่อ ซ่ึงเงินค้างจ่ายจากการประกันภยัต่อประกอบด้วยเบ้ีย
ประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

5.19 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย  

ก) เงินส ารองประกนัชีวติ 

เงินส ารองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมรับประกนัจนถึงส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงการค านวณส ารองดงักล่าวน้ีเป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกนัภยั โดยก าหนดให้ส ารองประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยัระยะยาวค านวณโดยอา้งอิงตามวิธี
ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวม (Gross Premium Valuation หรือ GPV) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เร่ืองการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต ขอ้สมมติหลกัท่ีใช้เก่ียวขอ้งกบัอตัรามรณะ 
อตัราการขาดอายแุละการเวนคืนกรมธรรม ์อตัราค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและบริหารงาน และอตัรา คิด
ลด เป็นตน้ 

ข) ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือ
ไดรั้บการแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ประมาณการส ารองสินไหมทดแทนค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับ
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแล้วก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี
บริษทัฯ ได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ๆ ผลต่างของประมาณการส ารองสินไหมทดแทนท่ี
ค านวณไดสู้งกวา่ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่
ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 

ค) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยั
ท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ค.1) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้  านวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการ ดงัน้ี 
การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การ 
     ประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทั
ยอ่ยยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน -  วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี)  
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ ค านวณจากเบ้ียประกนัภยั
จ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียง
จากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสัญญาในกรมธรรม ์

ค.2) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve) เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยจดัสรรไว้
เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการ
ประกันภัยท่ียงัมีผลบังคับอยู่ ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั โดยใช้การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่
โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัยอ่ยจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่
ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ บริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารอง              
ความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 
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ง) ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืนตามสัญญาประกนัภยั 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่ายประกนัภยับนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขา้เง่ือนไขในกรมธรรม ์

หน้ีสินอ่ืนตามสัญญาประกนัภยัประกอบด้วยเงินค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั
และเงินท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญานอกเหนือจากผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่าย
และบนัทึก ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

5.20 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุม
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้
แต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์
อา้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า   

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุง  2 - 7 ปี 
ยานพาหนะ   1 - 5  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ี  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต า่ 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต า่ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกั
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพย์
ท่ีเช่า  

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.21 อนุพนัธ์  

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาเสนอ
ขายหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ขา้ท ารายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์โดยรับรู้
มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท าสัญญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อคา้ อนุพนัธ์จะถูก
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

บริษทัยอ่ยบนัทึกภาระจากสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีไวเ้พื่อคา้เป็นรายการนอกงบการเงิน และบนัทึกภาระ
จากใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้ก าไร (ขาดทุน) จาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
ฟิว เจอร์สและสัญญาออปชั่นค านวณจากราคา ท่ีใช้ช าระราคา  ณ  ส้ินว ันท าการสุดท้ายของปี                     
และมูลค่ายุติธรรมของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ค านวณจากราคาเสนอขายหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ไม่
สามารถอา้งอิงราคาของตลาดอนุพนัธ์ได ้มูลค่ายติุธรรมจะค านวณโดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาดปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 วิธีการบนัทึกบญัชีส าหรับอนุพนัธ์จะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการท ารายการ 
โดยอนุพนัธ์ท่ีท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อค้าบนัทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและบนัทึกภาระจาก
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นรายการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมูลค่า
ยติุธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่ายุติธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่า
ยุติธรรมจะค านวณโดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ใน
แบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาดปรับดว้ยค่าความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญา           
แต่ละราย 
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5.22 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย                 
หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม การร่วมคา้และบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.23 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯ
และบริษทัย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินการ 
ดอ้ยค่าและรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนใน
การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กั
ตน้ทุนในการขาย หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน
หกัดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึง
การประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ยกเวน้ในกรณีสินทรัพยซ่ึ์งใชว้ิธีการตีราคาใหม่ และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของเจา้ของ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว ้
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์ไม่ใช่ค่าความนิยม มีขอ้บ่งชี ทีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ครั งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กวา่มูลค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อน ๆ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 

5.24 หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

หุ้นกู้อนุพนัธ์เป็นหุ้นกู้ทีบริษัทย่อยออกและเสนอขายให้แก่ลูกค้าซึ งเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน          
รายใหญ่ โดยออกจาํหน่ายภายใตเ้งือนไขทีไดรั้บอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) หุ้นกูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวมีการอา้งอิงกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

หุ้นกูแ้สดงดว้ยราคาทุนทีขายปรับดว้ยส่วนตํากวา่มูลค่าของหุ้นกูที้ตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  
ซึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่ายนีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายดอกเบียในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

อนุพนัธ์ทางการเงินแฝงแสดงภายใต้บญัชีสินทรัพย์อนุพนัธ์โดยแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การ
เปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ซึ งมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้เทคนิคและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ทีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงขอ้มูลความสัมพนัธ์ของสภาพคล่อง เงินปันผล อตัราดอกเบีย ราคาของสินคา้
อา้งอิง และการเปลียนแปลงของมูลค่าของสินคา้อา้งอิง 

5.25 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 ก)  ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ภาระผูกพนัของผลประโยชน์ระยะสั นของพนกังาน ซึ งไดแ้ก่ เงินเดือน 
ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและวนัลาพกัร้อนเป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให ้

 ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงินที
พนกังานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินทีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 
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 ค)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานส าหรับพนกังาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ า
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลด
ขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.26 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดั
มูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน               
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศและภาระผกูพนัท่ีมี
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบการเงินไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้ือขายและเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.27 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี            
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและ 
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

5.28 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร                
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.29 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม คือ ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้แก่
ผูอ่ื้น โดยเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด (market participants) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีตลาด
ซ้ือขายคล่องรองรับ แต่กรณีท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีใช้อย่างแพร่หลายในตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด และแบบจ าลองตาม
ทฤษฎีในการประเมินมูลค่า 



239รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

47 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั        

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงิน  
 ในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ            
วดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

6.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.2 ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับ
เงินใหสิ้นเช่ือ การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนข้ึนอยูก่บัแบบจ าลองท่ีสลบัซบัซ้อน การ
ใช้ชุดขอ้มูลสมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงด้านเครดิต 
รวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช ้ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก 
ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ 
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6.3 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาวา่
เงินลงทุนดงักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ซ่ึงการท่ีจะระบุว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า
หรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

6.4 ค่าเผือ่การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ในการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว ทั้งในส่วนของมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงจากข้อมูลท่ีมีอยู ่                        
หรืออ้างอิงจากราคาตลาดท่ีสามารถสังเกตได้หรือจากการใช้แบบจ าลองในการคิดลดกระแสเงินสด                   
ซ่ึงเก่ียวข้องกับอัตราคิดลดท่ีใช้ประมาณการกระแสเงินสดรับท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต  ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อการประเมินการ
ดอ้ยค่า 

6.5  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้น
ตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปร
ท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6.6 ค่าเผือ่การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้          
รับคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

6.7 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดย             
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดิน และใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ           
วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด และวธีิรายไดส้ าหรับอาคาร ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 16 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6.8 สัญญาเช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มบริษทัใน
การใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

6.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี และ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
การวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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6.10 เงินส ารองประกนัภัย/เงินส ารองประกนัชีวติ   

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา
ประกนัภยัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว (ประกนัชีวติ) ค านวณตามวธีิของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ประมาณจากขอ้สมมติปัจจุบนัและขอ้สมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการประมาณการเพื่อใหส้ะทอ้นถึงการประมาณการท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลา ณ ขณะนั้น โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใช้
จะเก่ียวข้องกับอตัรามรณะ อตัราค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการขายและบริหารงาน อัตราการขาดอายุหรือเวนคืน
กรมธรรม์และอัตราคิดลด เป็นต้น ทั้ งน้ี การใช้ข้อสมมติฐานท่ีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนเงินส ารอง
ประกนัภยั ดงันั้น การปรับปรุงเงินส ารองประกนัภยัอาจมีข้ึนในอนาคต 

6.11 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัย่อยต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บรายงานความ
เสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) 
ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้
ในวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณ
การค่าสินไหมทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม 
เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณ
การอยา่งดีท่ีสุดในขณะนั้น ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างกบั
ท่ีไดป้ระมาณการไว ้

6.12 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
การเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน และอตัราการมรณะ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ี
รับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 
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6.13 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดข้ึนจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
ราคาทุน               

ตดัจ าหน่าย รวม 
     
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสด - - 2 2 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 7,812 7,812 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 2,021 - - 2,021 
 ตราสารทุน 1,336 - - 1,336 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 145 - - 145 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 19,250 43 19,293 
 ตราสารทุน - 2,357 - 2,357 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 12 - 50,239 50,251 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 
สินทรัพยอ่ื์น - - 1,223 1,223 
หนี้สินทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 13,312 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 33,887 33,887 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 243 243 
หน้ีสินอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์            127 - 1,956 2,083 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 435 435 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

มูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
ราคาทุน                

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - 172 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                      
ผา่นก าไรหรือขาดทุน     

 ตราสารหน้ี 1,101 - - 1,101 
 ตราสารทุน 117 - - 117 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - 142 
เงินลงทุนสุทธิ     
 ตราสารหน้ี - 7,202 - 7,202 
 ตราสารทุน - 1,495 - 1,495 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - 804 804 
สินทรัพยอ่ื์น - - 36 36 
หนี้สินทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 10,700 10,700 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 82 82 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 66 66 

8. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 2,383 2,525 4,908 3,930 2,584 6,514 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 2,890 2,890 - 870 870 
รวม 2,383 5,415 7,798 3,930 3,454 7,384 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 2 15 17 1 19 20 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - (3) (3) - - - 
รวม 2,385 5,427 7,812 3,931 3,473 7,404 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ธนาคารพาณิชย ์ 172 - 172 30 - 30 
รวม 172 - 172 30 - 30 

9.  สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2563 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 78 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,302 460 
หน่วยลงทุน 641 641 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,008 - 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 328 117 
รวม 3,357 1,218 

10. สินทรัพย์อนุพนัธ์/หนีสิ้นอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวนเงินตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์เพื่อคา้แบ่งตาม
ประเภทความเส่ียง ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 มลูค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        มลูค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อืน่ๆ       
   อนุพนัธ์เพื่อคา้ 145 14 1,691 13 47 3,651 
รวม 145 14 1,691 13 47 3,651 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
 มลูค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        มลูค่ายติุธรรม จ านวนเงิน                        

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อืน่ๆ       
   อนุพนัธ์เพื่อคา้ 142 - - - - - 
รวม 142 - - - - - 
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11. เงินลงทุน 

11.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย/

มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย/

มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 43 - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - 
รวม 43 - 
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
  

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,047 6,915 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,203 287 
รวม 19,250 7,202 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 274 1 
เงนิลงทุนในตราสารทุนทีก่ าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
  

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,072 1,331 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 285 164 
รวม 2,357 1,495 
รวม 21,650 8,697 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน ไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน มูลค่า ราคาทุน มูลค่า 
 ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม ตดัจ าหน่าย ยติุธรรม 
เงินลงทุนเพือ่ค้า     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,701 1,705 - - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,413 2,661 - - 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,576 1,420 - - 
 5,690 5,786 - - 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 96  -  
สุทธิ 5,786  -  
เงินลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 20,900 20,908 17,510 17,513 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 6,179 6,257 150 151 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,560 2,794 888 1,565 
หน่วยลงทุน 3,235 3,238 3,235 3,238 
 31,874 33,197 21,783 22,467 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,323  684  
สุทธิ 33,197  22,467  
ตราสารหนี้ทีจ่ะถอืจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,127 2,139 - - 
เงินลงทุนในลกูหน้ีท่ีรับโอน 499 907 206 486 
 2,626 3,046 206 486 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (200)  (127)  
สุทธิ 2,426  79  
เงินลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 167  76  
 167  76  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (25)  (25)  
สุทธิ 142  51  
รวมเงินลงทุน - สุทธิ 41,551  22,597  
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เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนขา้งตน้เป็นลูกหน้ีท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึงยอดคงเหลือ
จากการรับโอนสิทธิลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                       
เฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน 499 206 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (200) (127) 
เงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - สุทธิ 299 79 

 
 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย 

ยอดหน้ีคง
คา้งตาม
สญัญาเดิม 

ราคาทุน             
ท่ีรับโอน 

อตัรา
ผลตอบแทน

(Yield) 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

งบการเงนิรวม     
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี 277 7,217 499 6.50 - 18.97 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ     
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน ณ วนัส้ินปี 192 4,697 206 11.94 - 18.97 

 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอนไปเป็นเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

11.2 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบญัชี ดงันั้น การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไรสะสม ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไร (ขาดทุน)
สะสมจากการ 
ตดัรายการ        

(สุทธิภาษีเงินได)้ 
เหตุผลในการตดั

รายการ 
เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 5,224 173 (784) 

 
จ าหน่าย 

รวม 5,224 173 (784)  



249รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

57 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม ณ 
วนัท่ีตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ก าไร (ขาดทุน)
สะสมจากการ 
ตดัรายการ        

(สุทธิภาษีเงินได)้ 
เหตุผลในการตดั

รายการ 
เงินลงทุนท่ีถูกตดัรายการออกจากบญัชี     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด             
ในประเทศ 1,862 108 (499) 

 
จ าหน่าย 

รวม 1,862 108 (499)  

 นอกจากน้ี ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินปันผลรับจากตราสารทุนท่ี
วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอีกจ านวน 85 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 72 ลา้นบาท) 

11.3 เงินลงทุนในบริษัททีม่ีปัญหาเกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์
ออกโดยบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม/
หลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุน/
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ี
บนัทึกในบญัชีแลว้ 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน     
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 96 325 578 118 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี     

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนราย ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม/
หลกัประกนั 

ค่าเผื่อผลขาดทุน/
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ี
บนัทึกในบญัชีแลว้ 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
เงนิลงทุนในลูกหนีท้ีรั่บโอน     
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ี 63 84 293 59 
     หรือผิดนดัช าระหน้ี     
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11.4 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบ่ริษัทฯและบริษัทย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในหลกัทรัพยอ่ื์น      
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ซ่ึงจ าแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ โดยแสดงตามมูลค่า
ยติุธรรมไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 2563 2562 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,277 1,478 1,270 1,470 
กองทุนรวมและกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 158 152 158 152 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

12.1 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุนประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วนการถือหุ้น         
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทุน                    
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ            
ส าหรับปี 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทัยอ่ย         
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 1 จ  ากดั 12,704 13,704 100.00 100.00 12,704 13,704 315 - 
บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ  ากดั 934 3,634 99.98 99.96 1,409 4,108 2,707 - 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 4,930 4,930 50.96 50.96 2,697 2,697 75 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 500 2,000 99.99 99.96 834 2,333 146 - 
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั 

(มหาชน) 1,000 700 51.00 51.00 613 460 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 3,000 3,000 50.96 50.96 1,771 1,771 122 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 5,663 - 3.13 - 668 - 8 - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จ ากดั                                175 175 100.00 100.00 175 175 - - 
บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ  ากดั 40 40 83.44 83.44 33 33 - - 
บริษทั เอม็ ที เซอร์วิส 2016 จ  ากดั 50 50 51.00 51.00 26 26 - - 
บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ  ากดั 20 20 51.00 51.00 10 10 - - 
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 121 121 99.80 99.80 4 4 - - 

 รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย      20,944 25,321 3,373 - 
 หกั:  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า     (454) -   
 รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     20,490 25,321   
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทุนช าระแลว้ 
สดัส่วนการถือหุ้น         

(ร้อยละ) 
มูลค่าเงินลงทุน                    
ตามวิธีราคาทุน 

เงินปันผลรับ            
ส าหรับปี 

ช่ือบริษทั 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
         
บริษทัร่วม         
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 91,589 91,541 20.11 20.11 42,076 42,044 194 - 
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 1,695 1,695 22.42 19.90 4,900 4,051 160 129 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัร่วม     46,976 46,095 354 129 
การร่วมคา้         
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์แบรนด ์ 
แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 5 - 50.00 - 3 - - - 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า     3 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม              
และการร่วมค้า     67,469 71,416 3,727 129 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การเปล่ียนแปลงการถือหุ้น/การลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
และการร่วมคา้ ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้เพิ่มเติมจ านวน 1,707  ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วธีิราคาทุน สดัส่วนการถือหุน้ 
 (หุน้) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ย    
บริษทั เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 15,300,000 153 - 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 176,985,388 668 3.13 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 63,196 1 0.03 
บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จ ากดั 74,853 1 0.02 
บริษทัร่วม    
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 42,724,400 849 2.52 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 14,891,927 32 0.01 
การร่วมคา้    
บริษทั ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด ์แบรนด ์
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 24,999 3 50.00 

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ที เอ็ม คอมมิวนิเคชัน่ส์ แอนด์ แบรนด์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั เป็นเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน
เน่ืองจากสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50.00 และถือเป็นกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และมีสิทธิใน
สินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมคา้นั้น 
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เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 700 ล้านบาท                 
เป็น 1,000 ลา้นบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 30 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 300 ลา้นบาท บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จ  านวน 15.3 ลา้นหุ้น ตามสัดส่วนการถือ
หุน้เดิมเป็นจ านวนเงิน 153 ลา้นบาท และไดช้ าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั(มหาชน)              
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 3,775  ลา้นบาท               
เป็น 5,663 ล้านบาท โดยเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,888 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท                
รวมเป็นจ านวนเงิน 1,888 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่จ  านวน 
39 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 39 ลา้นบาท และ 1,062 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,062 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และไดช้ าระค่าหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 
บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั เอ็มบีเค จ ากดั (มหาชน) จ านวนรวม 43 ลา้นหุ้น คิดเป็นจ านวน        
เงินรวม 849 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.52 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็น             
ร้อยละ 22.42 ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 บริษทัฯเสร็จส้ินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือ และการวดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และ
มูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เอ็มบีเค จ ากดั 
(มหาชน) (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน) มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 

2562 (1)  
31 มกราคม 

2563 (2) 
29 กมุภาพนัธ์ 

2563 (3)  
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงนิของบริษัท เอม็บีเค 17,763 17,477 17,418  
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า/หน้ีสินท่ี
รับมาเพ่ิมเติม - - -  

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ทีไ่ด้มาทีร่ะบุได้และ
หนีสิ้นทีรั่บมาสุทธิ 17,763 17,477 17,418  

สดัส่วนเงินลงทุนท่ีบริษทัซ้ือ (ร้อยละ)               1.55               0.54               0.43         2.52 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 276 94 75  
ค่าความนิยม 278 85 41 404 
รวมต้นทุนการซื้อเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 554 179 116 849 
(1) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซ้ือมาในเดือน มกราคม 2563 
(2) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซ้ือมาในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
(3) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซ้ือมาในเดือน มีนาคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ  านวน 
19,375 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงิน 42,044 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.11 บริษทัฯจึงบนัทึก               
เงินลงทุนในธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมและรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก            
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียตั้งแต่วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน  
ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯได้ซ้ือหุ้นสามญัของธนาคารทหารไทยเพิ่มเติมจ านวน 15 ลา้นหุ้น คิดเป็น
จ านวนเงิน 32 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.01 และในเดือนกันยายน 2563 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มเติม จ านวน 50,062,500 หุ้น ท าให้สัดส่วน            
การถือหุ้นของบริษทัฯลดลงร้อยละ 0.01 และท าให้สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยลดลงเหลือ
ร้อยละ 20.11  
ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 บริษทัฯเสร็จส้ินการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ได้มาและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัท่ีซ้ือ และการวดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าตาม
บญัชีและมูลค่ายุติธรรมรวมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได้ ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุนในธนาคาร
ทหารไทย (อา้งอิงจากงบการเงินล่าสุดท่ีมี ณ วนัท่ีไดม้า) มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 พฤศจิกายน   

2562 (1) 
31 ธนัวาคม            

2562 (2) 
 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงนิของ                     
ธนาคารทหารไทย 194,664 194,882 

 

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า/                 
หน้ีสินท่ีรับมาเพ่ิมเติม - -  

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ทีไ่ด้มาทีร่ะบุได้และ
หนีสิ้นทีรั่บมาสุทธิ 194,664 194,882 

 

สดัส่วนเงินลงทุนท่ีบริษทัซ้ือ (ร้อยละ)                     20.11                       0.01                20.12 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 39,141 30  
ค่าความนิยม 2,903 2 2,905 
ต้นทุนการซื้อเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 42,044 32 42,076 
(1) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซ้ือมา ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 
(2) ส าหรับเงินลงทุนท่ีซ้ือมาในเดือนมกราคม 2563 
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ข)  บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ีไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัตามมูลค่าท่ีจดทะเบียนรวมจ านวน 5,200 ลา้นบาท 
และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั จ านวน 
มูลค่าเงินลงทุนตาม

วธีิราคาทุน 
 (หุน้) (ลา้นบาท) 
บริษทัยอ่ย   
บริษทั ธนชาต เอสพีว ี1 จ ากดั 100,000,000 1,000 
บริษทั ธนชาต เอสพีว ี2 จ ากดั 269,947,714 2,699 
บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั 149,987,448 1,500 

ทั้งน้ีการรับเงินคืนทุนดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้แต่อยา่งใด 
ค) บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จ ากดั จ านวน 26 ลา้นบาท 

บริษทั ธนชาต เอสพีวี 2 จ ากดั จ านวน 324 ลา้นบาท และบริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จ ากดั จ านวน 
104 ลา้นบาท 

12.2 รายละเอยีดของบริษัทย่อยซ่ึงมีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีม่ีสาระส าคัญ    
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย          
ส่วนไดเ้สียท่ี                   

ไม่มีอ านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน 
บริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไร (ขาดทุน)               
ท่ีแบ่งใหก้บั                                

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน

บริษทัยอ่ย                               
ในระหวา่งปี 

ก าไร (ขาดทุน)   
เบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สีย         

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                  
ในบริษทัยอ่ย                          
ในระหวา่งปี 

 
 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 2,809 2,610 366 368 (103) 101 73 2,758 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 49.04 49.04 1,835 1,717 235 64 1 (6) 118 706 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 41.14 44.53 4,232 3,232 743 1,171 2 21 261 988 
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12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยทีม่ีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีม่ีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นข้อมูลก่อน
การตัดรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต           

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั             

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง               

จ ากดั (มหาชน) 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยร์วม 6,852 6,684 15,342 15,190 48,306 50,710 
หน้ีสินรวม 3,109 3,182 9,612 9,868 37,600 43,152 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั 

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง             

จ ากดั (มหาชน) 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 1,337 2,839 2,219 2,901 3,030 2,956 
ก าไรส าหรับปี 478 1,673 745 1,449 1,860 1,850 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 3 (1,305) (208) (451) 4 (8) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 481 368 537 998 1,864 1,842 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต 

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั 

จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง  

จ ากดั (มหาชน) 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดไดม้าจาก                

(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 247 (315) - 2,121 (7,047) 3,958 
กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (7) 254 (97) (686) (35) (13) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก                
(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (240) 61 97 (1,435) 7,082 (3,949) 

เงินสดลดลงสุทธิ - - - - - (4) 



256
64 

12.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
       ส่วนแบ่งผลก าไร 
  สดัส่วนการถือหุน้ มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผลรับ                  ส่วนแบ่งผลก าไร ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (ร้อยละ) วิธีราคาทุน (1) วิธีส่วนไดเ้สีย ในระหวา่งปี                       ในระหวา่งปี    ในระหวา่งปี    
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษัทร่วม               
ธนาคารทหารไทย (ประกอบ
ธุรกิจธนาคาร) 

 
91,589 

 
91,541 

 
20.11 

 
20.11 

 
42,076 42,044 44,061 42,088 194 - 2,022 31 58 13 

บมจ. เอม็ บี เค (ประกอบธุรกิจ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
โรงแรมและบริการ) 

 
 

1,695 

 
 

1,695 

 
 

22.42 

 
 

19.90 

 
 

1,704 855 3,943 3,333 160 256 132 336 (169) 169 
การร่วมค้า               
บจ. ที เอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์
(ประกอบธุรกิจบริการ
ประชาสมัพนัธ์ ผลิตส่ือ
โฆษณาต่างๆ) 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

   50.00 

 
 
 
 

- 3 - 3 - - - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้   

  
43,783 42,899 48,007 45,421 354 256 2,154 367 (111) 182 

 (1)  หลงัหักรายการระหว่างกัน 
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12.5   ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม   

ก) ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี เป็นดงัน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 (1) 30 กนัยายน 2562 (1) 
สินทรัพยร์วม 1,808,332 1,864,678 60,253 56,009 
หน้ีสินรวม (1,603,582) (1,669,870) (36,547) (29,056) 
รายการอ่ืนในส่วนทุนของบริษทัร่วม (87) (31) 125 248 
สินทรัพย ์- สุทธิ 204,663 194,777 23,831 27,201 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                  20.11                  20.11                  22.42                 19.90 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการใน
สินทรัพย ์- สุทธิ 41,156 39,164 5,342 5,412 

การตดัรายการระหวา่งกนั - - (1,855) (2,130) 
ค่าความนิยม 2,905 2,924 456 51 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการ        
ในบริษทัร่วม 44,061 42,088 3,943 3,333 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
  (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 
 ส าหรับปี                 

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับ 1 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับปีส้ินสุด                                              
วนัท่ี 30 กนัยายน (1) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 2563 2562 
รายได ้ 92,653 8,649 9,980 11,580 
ก าไรส าหรับปี 10,112 153 1,174 1,849 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (ขาดทุน) 310 65 (3,783) 1,219 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ขาดทุน) 10,422 218 (2,609) 3,068 

(1)  แสดงตามจ านวนเงินหลังปรับปรุงด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันและก่อนปรับรายการระหว่างกัน 
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 ส่วนแบ่งผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ค านวณจาก                  
งบการเงินท่ีมีวนัท่ีแตกต่างจากของบริษทัฯ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูล แต่เป็นงบการเงินท่ีมีช่วงเวลา
เท่ากนัในทุก ๆ งวดตามหลกัความสม ่าเสมอ ดงันั้น ส่วนแบ่งก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ของบริษทัร่วมท่ีน ามาค านวณส่วนได้เสียอา้งอิงจากงบการเงินของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
30 กนัยายน 2563 หลงัปรับปรุงด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกนัท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารเห็นวา่ผลก าไรส าหรับงวดดงักล่าวไม่แตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจาก
ผลก าไรส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ข)    มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงเป็นบริษทั                       
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

บมจ. ธนาคารทหารไทย 20,941 32,356 20,941 32,356 
บมจ. เอม็ บี  เค  4,749 7,115 4,749 7,115 

13. เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

13.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี     
เงินใหกู้ย้มื 327 384 21 23 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,176 743 210 10 
ตัว๋เงินรับ 7 7 676 711 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 52,503 57,248 - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 782 752 - - 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (5,306) (6,062) - - 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีสุทธิจากรายไดท้างการเงิน 
รอการรับรู้ 49,489 53,072 907 744 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 84 11 21 - 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิจาก
รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ 49,573 53,083 

 
928 

 
744 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2,337) - (124) - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - (3,112) - (28) 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 47,236 49,971 804 716 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
เงินใหกู้ย้มืเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,003 3,155 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 17 39 - - 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,020 3,194 - - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (5) - - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (6) - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 3,015 3,188 - - 
รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 50,251 53,159 804 716 

 นอกจากน้ี ในระหวา่งปี 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีไดรั้บผลกระทบ
และเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการ
ท่ีใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย  

 โดยในระหว่างปี บริษทัย่อยมีลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือรวมร้อยละ 13.50 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
และลูกหน้ีจ านวนร้อยละ 9.79 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือได้ส้ินสุดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มียอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวนร้อยละ 
3.71 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ยอดคงเหลือดงักล่าวประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีบริษทัยอ่ยไดมี้การเจรจากบั
ลูกหน้ีและวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีจะสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีได ้บริษทัย่อยจึงไดป้รับการจดัชั้นหน้ีเป็นลูกหน้ีปกติทนัที (Stage 1) จ านวนร้อยละ 2.15 
ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และมีจ านวนคงเหลือร้อยละ 1.56 ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัยอ่ย           
คงการจดัชั้นหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

13.2 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2563 
 

เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน 

เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 43,987 183 676 7 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under - performing) 5,829 643 - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                          
(Non - performing) 1,528 857 22 19 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก        
ท่ีซ้ือหรือไดม้า (Non - performing 
purchased or originated credit impaired) 1,249 659 230 98 

รวม 52,593 2,342 928 124 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นและเงินส ารองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2562 
 เงินใหสิ้นเช่ือและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผือ่                       

หน้ีสงสัยจะสูญ 
เงินใหสิ้นเช่ือและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่                        
หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 47,809 495 712 7 
ลูกหน้ีจดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 5,642 112 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 767 740 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 244 225 - - 
ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 1,815 1,546 32 21 
รวม 56,277 3,118 744 28 

13.3 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ/สัญญาเช่าการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุคงค้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อย (ท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือและเช่าการเงิน) มีลูกหน้ีภายใต้
สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินส าหรับรถยนต ์รถบรรทุกและ
รถจกัรยานยนต ์อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี
ตามท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 2563 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี (1) 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 21,618 31,647 20 53,285 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (2,792) (2,513) (1) (5,306) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 18,826 29,134 19 47,979 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    (1,659) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    46,320 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ าหน่าย 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  
 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 
 ไม่เกิน 1 ปี (1) 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญา 23,286 34,695 19 58,000 
หกั: รายไดท้างการเงินรอการรับรู้ (2) (3,172) (2,890) - (6,062) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย                       
 ตามสัญญา 20,114 31,805 19 51,938 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    (2,656) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงิน - สุทธิ    49,282 
(1) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(2) สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกิดขึน้เม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือรอตัดจ าหน่าย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยจดัประเภทลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงศาลพิพากษาให้บริษทัยอ่ยชนะ
คดี และอยูร่ะหวา่งติดตามเพื่อรับช าระหน้ีจ านวน 930 ลา้นบาท ภายใตสิ้นทรัพยอ่ื์นและไดก้นัส ารองค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนไวแ้ลว้ทั้งจ  านวน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้จ าแนกตามความเส่ียงดา้นเครดิตไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายได ้ทาง

การเงินรอการรับรู้ 
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 40,650 
ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 5,829 
ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 1,500 
รวม 47,979 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,659 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้จ าแนกตามอายหุน้ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายได ้          

ทางการเงินรอการรับรู้ 
ไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั  49,889 
เกินก าหนดช าระ 91 - 365 วนั 937 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 1 ปี 183 
ลูกหน้ีระหวา่งการด าเนินคดี 929 
รวม 51,938 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,656 
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13.4 เงินให้สินเช่ือทีห่ยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัมีนโยบายหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
เกินกวา่ 3 เดือน นบัจากวนัครบก าหนดช าระ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีลูกหน้ีท่ีหยุดรับรู้รายไดจ้  านวน 
2,826 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัฯยกเลิกนโยบายการหยุดรับรู้รายได้
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีน ามาถือปฏิบติั  

13.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท้ีม่ีปัญหา 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับกบั
บริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จ านวนรายลูกหน้ี มลูหน้ี มลูค่าหลกัประกนั 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนฯ/            
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิก

ถอนจากการเป็นหลกัทรัพย ์                 
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

1 1 1 1 1 1 - - 

2. บริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน       
ในตลาดหลกัทรัพย ์แต่มีผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงิน
เช่นเดียวกบับริษทัจดทะเบียนท่ี        
เขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย ์

22 5 81 4 7 - 77 4 

3. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ
ผดินดัช าระหน้ี 

585 800 1,400 1,319 341 522 674 1,220 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนรายลูกหน้ี มลูหน้ี มลูค่าหลกัประกนั 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนฯ/            
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1. บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ

ผดินดัช าระหน้ี 
71 8 98 7 38 14 68 1 
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14. ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผ่ือหน้ี         
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified สงสยัจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 
(สินทรัพย์)        

ยอดตน้ปี - - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 4 - - - - - 4 

 4 - - - - - 4 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ (1) - - - - - (1) 

ยอดปลายปี 3 - - - - - 3 
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วย                                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย        

ยอดตน้ปี - - - - - 200 200 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั - - - - - (200) (200) 

ยอดปลายปี - - - - - - - 
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่        

ยอดตน้ปี - - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  3 - - - - - 3 

 3 - - - - - 3 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า       
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ (2) 1 272 - - - 271 

ยอดปลายปี 1 1 272 - - - 274 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผ่ือหน้ี         
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified สงสยัจะสูญ รวม 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ        
ยอดตน้ปี - - - - - 3,118 3,118 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  196 700 1,787 635 - (3,118) 200 

 196 700 1,787 635 - - 3,318 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าค่า
เผ่ือผลขาดทุนใหม ่ (223) 50 355 24 - - 206 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงการจดัชั้น 147 (202) 55 - - - - 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 63 95 31 - - - 189 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (441) - - - (441) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - (930) - - - (930) 
ยอดปลายปี 183 643 857 659 - - 2,342 
สินทรัพย์อืน่         
ยอดตน้ปี - - 5 - 35 45 85 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 22 - 23 - - (45) - 

 22 - 28 - 35 - 85 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ (10) - (5) - 1 - (14) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - - - - 20 - 20 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - - - (21) - (21) 
การโอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - - 930 - - - 930 
ยอดปลายปี 12 - 953 - 35 - 1,000 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต ค่าเผ่ือหน้ี         
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) สงสยัจะสูญ รวม 

เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจ าหน่าย       
ยอดตน้ปี - - - - 127 127 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหมม่าถือปฏิบติั  - - - - (127) (127) 
ยอดปลายปี - - - - - - 
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

      

ยอดตน้ปี - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - - - 

 - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัค่าเผ่ือ                
ผลขาดทุนใหม ่ 1 - - - - 1 

ยอดปลายปี 1 - - - - 1 
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ       
ยอดตน้ปี - - - - 28 28 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  7 - 21 127 (28) 127 

 7 - 21 127 - 155 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าเผ่ือ
ผลขาดทุนใหม ่ - - - (29) - (29) 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี (Write-off) - - (2) - - (2) 
ยอดปลายปี 7 - 19 98 - 124 
สินทรัพย์อืน่       
ยอดตน้ปี - - 5 - - 5 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - - - 

 - - 5 - - 5 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูล                 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม ่ - - - - - - 

ยอดปลายปี - - 5 - - 5 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี   
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                    

31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน    
เฉพาะกิจการ 

ยอดตน้ปี 24,144 86 
จ านวนท่ีตั้งเพ่ิม (ลด) ในระหวา่งปี 2,515 (14) 
หน้ีสูญรับคืน 1,677 - 
หน้ีสูญตดับญัชี (5,411) (44) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (19,807) - 
ยอดปลายปี 3,118 28 

15. ทรัพย์สินรอการขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,735 12 (18) 1,729 
สงัหาริมทรัพย ์ 229 683 (810) 102 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขาย
ทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,472 145 (136) 2,481 

อ่ืนๆ     
อสงัหาริมทรัพย ์     
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 425 - (23) 402 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 4,861 840 (987) 4,714 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,733) (30) 103 (1,660) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 3,128 810 (884) 3,054 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย 

ลดลงจากการ
ขายบริษทั

ยอ่ย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี      
อสงัหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,746 108 (585) (534) 1,735 
สงัหาริมทรัพย ์ 618 7,552 (7,108) (833) 229 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขาย
ทอดตลาด      
อสงัหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 2,473 1,082 (471) (612) 2,472 
สงัหาริมทรัพย ์ - 16 - (16) - 
สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน      

 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 331 129 (133) (327) - 
อ่ืนๆ      
อสงัหาริมทรัพย ์      
 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 354 115 (44) - 425 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 6,522 9,002 (8,341) (2,322) 4,861 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,700) (1,413) 1,169 211 (1,733) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 4,822 7,589 (7,172) (2,111) 3,128 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 974 5 (7) 972 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,635 101 (112) 1,624 

อ่ืนๆ      
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 243 - - 243 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,852 106 (119) 2,839 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,246) (2) 7 (1,241) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 1,606 104 (112) 1,598 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย ยอดปลายปี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 1,045 11 (82) 974 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประมูลซ้ือจากการขายทอดตลาด     
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 817 819 (1) 1,635 

อ่ืนๆ      
อสงัหาริมทรัพย ์     
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 241 2 - 243 

รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 2,103 832 (83) 2,852 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,251) (78) 83 (1,246) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 852 754 - 1,606 

16. ทีด่ิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  งานระหวา่ง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 32 178 544 59 3 - - 816 
การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการ   

น ามาตรฐานการบญัชีใหม ่     
มาถือปฏิบติั - - - - - 428 29 457 

โอนเปล่ียนประเภท - - - (25) - - 25 - 
ซ้ือเพ่ิม/สญัญาใหม ่ - - 28 - 11 28 25 92 
โอน/จ าหน่าย - - (75) (2) (10) (15) (8) (110) 
31 ธนัวาคม 2563 32 178 497 32 4 441 71 1,255 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 14 460 41 - - - 515 
โอนเปล่ียนประเภท - - - (16) - - 16 - 
โอน/จ าหน่าย - - (80) (2) - (7) (8) (97) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 15 31 2 - 92 19 159 
31 ธนัวาคม 2563 - 29 411 25 - 85 27 577 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า         
1 มกราคม 2563 - - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 32 149 86 7 4 356 44 678 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        159 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2562 5,483 2,174 6,836 62 92 14,647 
ซ้ือเพ่ิม - - 178 7 93 278 
ตีราคาเพ่ิม 1,689 1,606 - - - 3,295 
ตีราคาลด (1) (4) - - - (5) 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน - (797) - - - (797) 
โอน/จ าหน่าย (115) (46) (184) (11) (147) (503) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (7,024) (2,755) (6,286) 1 (35) (16,099) 
31 ธนัวาคม 2562 32 178 544 59 3 816 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 870 5,612 43 - 6,525 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกักบัราคาทุน - (797) - - - (797) 
โอน/จ าหน่าย - (31) (311) (10) - (352) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (267) (5,344) 1 - (5,610) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 239 503 7 - 749 
31 ธนัวาคม 2562 - 14 460 41 - 515 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 57 22 - - - 79 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (57) (22) - - - (79) 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2562 32 164 84 18 3 301 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง      51 
ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก      698 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ือง   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  
 

 
ส่วน   

ปรับปรุง 
ตกแต่ง       

ติดตั้งและ  
งาน         

ระหวา่ง 
  

 
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง อาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่         
1 มกราคม 2563 23 46 60 20 - - - 149 
การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการ             

น ามาตรฐานการบญัชีใหม ่             
มาถือปฏิบติั - - - - - 74 5 79 

ซ้ือเพ่ิม/สญัญาใหม ่ - - - - - - 4 4 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
31 ธนัวาคม 2563 23 46 60 17 - 74 9 229 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2563 - 2 54 15 - - - 71 
โอน/จ าหน่าย - - - (3) - - - (3) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3 2 1 - 13 3 22 
31 ธนัวาคม 2563 - 5 56 13 - 13 3 90 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า         
1 มกราคม 2563 - - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2563 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2563 23 41 4 4 - 61 6 139 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        22 
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                                                                                                          (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า          

ตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  
  อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  ส่วนปรับปรุง ติดตั้งและ  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่       
1 มกราคม 2562 18 45 62 19 - 144 
ซ้ือเพ่ิม - - 2 1 2 5 
ตีราคาเพ่ิม 5 35 - - - 40 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกั       
     กบัราคาทุน - (34) - - - (34) 
โอน/จ าหน่าย - - (4) - (2) (6) 
31 ธนัวาคม 2562 23 46 60 20 - 149 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 34 58 13 - 105 
โอนค่าเส่ือมราคาสะสมมาหกั       
     กบัราคาทุน - (34) - - - (34) 
โอน/จ าหน่าย                                  - - (6) - - (6) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2 2 2 - 6 
31 ธนัวาคม 2562 - 2 54 15 - 71 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2562 23 44 6 5 - 78 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี    6 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคาร อุปกรณ์ส านกังานและยานพาหนะ
จ านวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็นจ านวนเงินประมาณ 353 ลา้นบาท และ 408 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 61 ลา้นบาท และ 62 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 ตามรายกลุ่ม
ของสินทรัพยซ่ึ์งเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินราคาสินทรัพย ์มีดงัน้ี 
-  ท่ีดินประเมินราคาโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach)  

-  อาคารประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated replacement cost approach)                  
วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) และวธีิรายได ้(Income approach) 

หากบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ท่ีดิน     
ราคาทุน 12 12 3 3 

อาคาร     
ราคาทุน 183 183 45 45 
ค่าเส่ือมราคาสะสม (108) (98) (36) (35) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 75 85 9 10 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อราคา              
ท่ีตีใหม่เม่ืออตัราตาม            
ขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน 

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 6,500 - 51,000 51,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 
ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร 

(บาท) 5,054 - 75,000 5,054 - 75,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 
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ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินและอาคารของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 80 1,508 54 15 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2 3,286 - 40 
โอนออกระหวา่งปี (4) (197) (3) (1) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (4,517) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี                           

(ก่อนหกัภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง) 78 80 51 54 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าสมาชิก           
ตลาดอนุพนัธ์              
และอ่ืน ๆ  

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งพฒันา รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 302 7 28 337 9 
ซ้ือเพ่ิม 13 1 44 58 - 
โอน/จ าหน่าย 12 - (35) (23) - 
31 ธนัวาคม 2563 327 8 37 372 9 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 191 7 - 198 8 
โอน/จ าหน่าย (22) - - (22) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 31 1 - 32 - 
31 ธนัวาคม 2563 200 8 - 208 8 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2563 127 - 37 164 1 
อายตุดัจ  าหน่ายคงเหลือ 0 - 10 ปี 1 - 5 ปี -  0 - 9 ปี 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี    32 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์  ค่าสมาชิก คอมพิวเตอร์   
 ไม่มีตวัตน  ตลาดตราสาร ซอฟทแ์วร์   

 ท่ีไดม้าจาก คอมพิวเตอร์ อนุพนัธ์ ระหวา่ง  คอมพิวเตอร์ 
 การรวมธุรกิจ ซอฟทแ์วร์ และอ่ืน ๆ  พฒันา รวม ซอฟทแ์วร์ 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 4,100 3,365 7 195 7,667 9 
ซ้ือเพ่ิม - 70 - 206 276 - 
โอน/จ าหน่าย - 139 - (135) 4 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (4,100) (3,272) - (238) (7,610) - 
31 ธนัวาคม 2562 - 302 7 28 337 9 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2562 3,739 2,040 7 - 5,786 8 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (3,980) (2,185) - - (6,165) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 241 336 - - 577 - 
31 ธนัวาคม 2562 - 191 7 - 198 8 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 - 31 - - 31 - 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (31) - - (31) - 
31 ธนัวาคม 2562 - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 - 111 - 28 139 1 

อายตุดัจ  าหน่ายคงเหลือ 0 ปี  0 - 10 ปี - -  0 - 9 ปี 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี       
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง     27 - 
ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก     550 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดั
จ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าเป็น
จ านวนเงินประมาณ 99 ลา้นบาท และ 108 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ลา้นบาท และ               
8 ลา้นบาทตามล าดบั)  
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18. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 917 809 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (226) (210) (178) (149) 
สุทธิ 691 599 (178) (149) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 554 - 48 - 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - 506 - 24 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 7 15 (8) 3 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 57 73 (4) 18 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 13 (2) - 
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 375 343 32 34 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน/ หน้ีสินอ่ืน 1 - 1 4 
อ่ืน ๆ 42 46 (4) 3 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  1,047 996 63 86 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      

แสดงในส่วนของ                             
ก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 

 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรก 
      จากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดัจ่าย (115) (129) 14 (7) 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (194) (216) 16 (17) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (21) (22) 1 - 
อ่ืน ๆ (26) (30) 4 53 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (356) (397) 35 29 
สุทธิ 691 599 98 115 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี                      
แสดงในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนส าหรับปี 
 2563 2562 2563 2562 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (167) (137) (31) - 
อ่ืน ๆ  (11) (12) 1 - 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (178) (149) (30) - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวน 4,269 ลา้นบาท และ 3,662 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 3,313 ลา้นบาท 
และ 2,562 ลา้นบาท ตามล าดบั) ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งจ  านวน 

ผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าวขา้งตน้มีจ านวน 1,910 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,356 ลา้นบาท ใน               
งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 - 2568 
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18.2   ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 1,555 1,481 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 6 1 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (98) (115) 30 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการขายตราสารทุน                 
ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนระหวา่งปี 94 - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  1,557 1,367 30 - 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

การด าเนินงานต่อเนื่อง:      
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีทีเ่กีย่วข้อง:      
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน                              
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - (26) - 7 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (8) - - - 

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (169) - (42) - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 18 - 8 
ก าไร (ขาดทุน)  จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
ของพนกังาน 12 (12) - - 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - 6 - - 
 (165) (14) (42) 15 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล   9,405 4,766 3,154 57,261 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 1,881 953 631 11,452 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล              
ของปีก่อน 6 1 - - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ี                  
ไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (504) 332 (799) (722) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี                           
ซ่ึงเป็นผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ทางภาษี (โอนกลบั) 174 81 198 (1) 

ผลกระทบทางภาษีของก าไรจากการขายเงินลงทุน            
ในบริษทัยอ่ย - - - (10,729) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น             
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,557 1,367 30 - 

19. สินทรัพย์ทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 3,423 - - 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามญัท่ีไม่ได ้             
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหน่ึงซ่ึงบริษัทย่อยได้จัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย                          
ในราคา 7,167 ลา้นบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายสุทธิ 3,737 ลา้นบาท 
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20.  สินทรัพย์อืน่ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 670 673 - - 
รายไดค้า้งรับ 47 65 29 - 
ประมาณการค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ 262 243 - - 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 797 - - - 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้ 275 326 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 136 65 8 10 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 608 968 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 97 112 18 19 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 122 124 7 1 
ลูกหน้ีอ่ืน 31 23 8 6 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 36 33 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - ภาษีมูลค่าเพ่ิมจ่ายแทนลูกคา้ 62 68 - - 
เงินมดัจ า 31 29 4 4 
เงินจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้แทนผูถื้อหุน้รายยอ่ยล่วงหนา้ - 46 - 46 
ลูกหน้ีอ่ืน - ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 930 - - - 
อ่ืน ๆ  375 310 7 8 
รวม 4,479 3,085 81 94 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (7) (86) - (5) 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,000) - (5) - 
สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 3,472 2,999 76 89 

21.  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ตัว๋แลกเงิน - 4,872 4,872 - 12,947 12,947 
เงินกูย้มืระยะยาว - 5,450 5,450 - 450 450 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 990 2,000 2,990 2,090 150 2,240   
เงินเบิกเกินบญัชี - - - 23 - 23 
รวม  990 12,322 13,312 2,113 13,547 15,660 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในงบการเงิน
รวมไดร้วมเงินกูย้ืมของบริษทัยอ่ยจ านวน 7,440 ลา้นบาท (i) เงินกูย้ืมจ านวน 450 ลา้นบาท มีก าหนดช าระ
คืนเงินต้นคราวเดียวทั้งจ  านวนภายใน 3 ปีนับแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระ
ดอกเบ้ียรายเดือน (ii) วงเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 5,000 ลา้นบาท จากธนาคารแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน (iii) เงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญา
ใช้เงินจ านวน 1,440 ลา้นบาท โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ตามท่ีระบุไวใ้นตัว๋สัญญาใชเ้งินแต่ละฉบบั คิด
ดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน และ (iv) เงินกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 
550 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีต่อปี ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (2562: รวม
เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยจ านวน 1,840 ลา้นบาท) 

22. ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยมื 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมในประเทศทั้งจ  านวน
เป็นเงินบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี  

 ประเภทของการ  
ปีท่ีครบ
ก าหนด  มูลค่าท่ี              จ านวนหน่วยท่ีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูย้ืม ปีท่ีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ีย ตราไว ้ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

1 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2555 ปี 2565 4.60 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 
2 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2563 5.03 1,000 - 2,900 - 2,900 - 2,900 
3 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2566 4.85, 5.00 1,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
4 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2556 ปี 2568 4.95 1,000 900 900 900 900 900 900 
5 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.39 - 2.88 1,000 - 10,060 - 10,010 - - 
6 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2560 ปี 2563 2.58 1,000 - 70 - 70 - - 
7 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.28 - 2.80 1,000 - 3,865 - 3,815 - - 
8 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.31, 2.70 1,000 1,970 1,970 1,970 1,970 - - 
9 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2564 2.30, 2.50 1,000 1,110 1,110 1,110 1,110 - - 
10 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2561 ปี 2563 2.80 1,000 - 140 - 140 - - 
11 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.65, 2.66 1,000 675 675 675 675 - - 
12 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.94, 3.30 1,000 3,815 3,815 3,685 3,775 - - 
13 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2564 2.57, 2.67, 2.68, 

2.99 
1,000 1,865 1,865 1,865 1,865 - - 

14 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2565 2.96, 3.00, 3.10 1,000 1,995 1,995 1,995 1,995 - - 
15 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2566 3.40 1,000 486 486 456 486 - - 
16 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2567 3.50 1,000 594 594 554 594 - - 
17 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2562 ปี 2572 3.01 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
18 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 2,000 - 1,470 - - - 
19 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2567 2.80 1,000 2,000 - 2,000 - - - 
20 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 2.65 1,000 200 - 200 - - - 
21 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2568 3.40 1,000 1,593 - 1,548 - - - 
22 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2569 3.50 1,000 700 - 657 - - - 
23 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2570 3.70 1,000 1,300 - 1,300 - - - 
24 หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ปี 2563 ปี 2566 3.20 1,000 3,439 - 3,439 - - - 
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 ประเภทของการ  
ปีทีครบ
กาํหนด  มูลค่าที             จาํนวนหน่วยทีออก งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตราสาร กูย้ืม ปีทีออก ไถ่ถอน อตัราดอกเบีย ตราไว ้ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
    (ร้อยละต่อปี) (บาท) (พนัหน่วย) (พนัหน่วย) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

25 หุน้กูอ้นุพนัธ ์  ปี 2564     10 17 - - 
26 ตัวสญัญาใชเ้งิน  เมือทวง

ถาม                 
1.90, 5.125, 5.65, 

6.65 
   52 470 - - 

27 ตัวสญัญาใชเ้งิน  ปี 2563 - 
2565 

2.90, 3.30    201 201 - - 

28 ตัวแลกเงิน ปี 2562 ปี 2563 1.97, 2.00    - 3,987 - 3,987 
 รวมตราสารหนีที

ออกและเงนิกู้ยมื 
   

  
33,887 44,780 10,700 17,587 

ตราสาร 5), 7), 8), 13), 14), 18) 19) และ 21) ถึง 24) เป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน ซึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัยอ่ยตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุน้  

ตราสาร 1) ถึง 4), และ 17)  เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้          
โดยกาํหนดชาํระดอกเบียทุกๆ 6 เดือน  

 ตราสาร 6), 9) ถึง 12), 15), 16) และ 20) เป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดระบุชือ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้โดยกาํหนดชาํระดอกเบียเป็นรายไตรมาส ซึ งภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุ้นกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดและเงือนไขบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  

23. ประมาณการหนีสิน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
ผลเสียหายจาก                   

คดีฟ้องร้อง 
ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ประมาณการ 
รือถอน อืน ๆ รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - 468 - - 468 
เพิมขึน (ลดลง) ในระหวา่งปี - (47) 9 - (38) 
เพิมขึนจากการรับโอนระหวา่งกนั - 13 - - 13 
ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง - (33) - - (33) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 - 401 9 - 410 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ผลเสียหายจาก                   
คดีฟ้องร้อง 

ผลประโยชน์                     
ของพนกังาน 

ภาระหน้ีสินจาก
รายการนอก             
งบการเงิน  อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 599 2,772 134 410 3,915 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 32 1,427 38 627 2,124 
เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนระหวา่งกนั - 9 - - 9 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (5) (196) (22) (365) (588) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (10) (147) (21) (280) (458) 
ลดลงจากรายการขายบริษทัยอ่ย (616) (3,397) (129) (392) (4,534) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - 468 - - 468 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 
ประมาณการ 
ร้ือถอน รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 52 - 52 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในระหวา่งปี (7) 3 (4) 
เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนระหวา่งกนั 18 - 18 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (7) - (7) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 56 3 59 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 
ประมาณการ 
ร้ือถอน รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 29 - 29 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 17 - 17 
เพ่ิมข้ึนจากการรับโอนระหวา่งกนั 7 - 7 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (1) - (1) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 52 - 52 
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ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 468 2,510 52 29 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  39 200 4 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9 85 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีต และผลก าไรหรือขาดทุน                         
ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (21) 673 - 8 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั     
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ (89) 4 (12) (1) 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (3) 60 - 5 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 18 397 - 1 

ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีรับโอนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 9 18 7 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย - (3,396) - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (33) (74) (7) - 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 401 468 56 52 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 5 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั)           
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 39 33 4 2 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 9 7 1 1 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุน           

ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ (21) 57 - 8 
รวม 27 97 5 11 
ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก - 860 - - 
รวม 27 957 5 11 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ส่วนการด าเนินงานต่อเน่ือง     

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

 ดา้นประชากรศาสตร์ (89) 4 (12) (1) 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ

 ทางการเงิน (3) 60 - 5 
-  ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 18 12 - 1 

รวม (74) 76 (12) 5 
ส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิก - 386 - - 
รวม (74) 462 (12) 5 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (47) 1,419 (7) 16 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  
 (อตัราร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

อตัราคิดลด 1.35 - 1.99 1.61 - 1.71 1.68 1.71 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 4.79 - 5.00 5.00 - 5.38 5.00 5.00 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 0.00 - 17.00 0.00 - 100.00 0.00 - 16.00 0.33 - 26.58 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อการเพิ่มข้ึนของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน          
ตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

                                                                                                                                                                                (หน่วย: ลา้นบาท) 
  2563 
 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.5% 19 2 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมข้ึน 0.5% 18 2 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.5% 20 2 

                                                                                                                                                         (หน่วย: ลา้นบาท) 
  2562 
 การเปล่ียนแปลง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด ลดลง 0.25% 12 1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต เพ่ิมข้ึน 0.25% 12 1 
อตัราการลาออกถวัเฉล่ีย ลดลง 0.25% 11 1 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 1 - 24 ปี และ 11 - 26 ปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 14  ปี และ 15 ปี 
ตามล าดบั)  

24. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย/ประกนัชีวติ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินจาก
สญัญา

ประกนัภยั/
ประกนัชีวิต 

สินทรัพย ์          
จากการ 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
เงินส ารองประกนัชีวิตส าหรับ
สญัญาประกนัภยัระยะยาว 5,812 - 5,812 6,770 - 6,770 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                            
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 1,839 (210) 1,629 1,880 (251) 1,629 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้ 4,483 (398) 4,085 4,365 (717) 3,648 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์
ประกนัภยัคา้งจ่าย 15 - 15 13 - 13 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ 82 - 82 68 - 68 
รวม 12,231 (608) 11,623 13,096 (968) 12,128 
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24.1 เงินส ารองประกนัภัย/ประกนัชีวติส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 6,770 7,903 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัใช ้ 72 171 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรมป์ระกนั 
 ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั และอ่ืนๆ  (1,319) (1,700) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ                        
ส ารองประกนัภยั 179 260 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง 110 136 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,812 6,770 

หลกัเกณฑ์และสมมติฐานหลกัทีใ่ช้ในการประมาณการส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว  

การประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัระยะยาวมีหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งใช ้         
ขอ้สมมติฐานหลายประการและมีความไม่แน่นอน ท าให้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเน่ืองจาก
ความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม การประมาณการไดท้  าบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและ
พยายามก าหนดสมมติฐานและลดความไม่แน่นอนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยสมมติฐานท่ีใช้ในการประเมิน
มูลค่าหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย (i) อตัรามรณะ โดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์ค่า
สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทัยอ่ย อตัราการเสียชีวิตของภาคธุรกิจประกนัภยัและตาราง
มรณะไทย 2560 โดยค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ์ เพศและอายุของผูเ้อาประกนั ความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล การพิจารณาคดัเลือกรับประกนัภยั  (ii) อตัราค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายคงท่ีและ
ค่าใช้จ่ายผนัแปรท่ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษากรมธรรม์ และปรับตามอัตราเงินเฟ้อท่ี
เหมาะสม (iii) อตัราการขาดอายุและการเวนคืนกรมธรรม ์โดยอาศยัขอ้มูลประสบการณ์การขาดอายุของ
กรมธรรมแ์ละการเวนคืนกรมธรรมท่ี์เกิดข้ึนจริงในอดีตของบริษทัยอ่ย และค านึงถึงประเภทของผลิตภณัฑ ์
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล และใช้ข้อมูลจากภาคธุรกิจประกนัภยัประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้ได้อตัราท่ีเหมาะสม   และ (iv) อตัราคิดลด โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง               
ณ วนัประเมิน ซ่ึงเท่ากบัค่าท่ีมากกว่าระหว่างอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย               
ณ วนัประเมิน กบัค่าเฉล่ียของอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลดงักล่าว ณ แต่ละส้ินไตรมาสทั้งหมด
แปดไตรมาสยอ้นหลงันบัจากวนัประเมิน  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทีก่ระทบต่อส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

  
ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมข้ึน 10% 17 - (17) (17) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมข้ึน 10% 9 - (9) (9) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์ เพ่ิมข้ึน 10% (27) - 27 27 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน 0.10% (19) - 19 19 
อตัรามรณะ ลดลง 10% (17) - 17 17 
อตัราค่าใชจ่้าย ลดลง 10% (9) - 9 9 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์ ลดลง 10% 28 - (28) (28) 

อตัราคิดลด ลดลง 0.10% 19 - (19) (19) 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

  
ส ารองประกนัภยัส าหรับ                          
สัญญาประกนัภยัระยะยาว ผลกระทบต่อ 

 การเปล่ียนแปลง 

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

หลงัการ                      
ประกนัภยัต่อ
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได ้                  

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ              
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัรามรณะ เพ่ิมข้ึน 10% 17 - (17) (14) 
อตัราค่าใชจ่้าย เพ่ิมข้ึน 10% 9 - (9) (7) 
อตัราการขาดอายแุละ
การเวนคืนกรมธรรม ์

เพ่ิมข้ึน 10% (26) - 26 21 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน 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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24.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,880 1,695 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 4,611 5,225 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                       
ขอ้สมมติในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน 205 465 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (4,857) (5,505) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,839 1,880 

หลกัเกณฑ์และข้อสมมติฐานทีใ่ช้ในการประเมินหนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญาประกนัภัย 

การประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัจากค่าสินไหมทดแทนมีหลายองคป์ระกอบท่ีมีความไม่
แน่นอน ท าใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจต่างจากค่าคาดหวงัเน่ืองจากความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม การประมาณการ
ได้ท าบนวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและพยายามก าหนดสมมติฐานและลดความไม่
แน่นอนเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยทัว่ไปในการประมาณการจะไม่รวมถึงการเกิดมหัตภยั ทั้งน้ี หน้ีสินจาก
สัญญาประกนัภยัจะส้ินสุดเม่ือไดจ่้ายค่าสินไหมอยา่งสมบูรณ์แลว้ โดยสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัประกอบดว้ย ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
(ทั้งสมมติฐานด้านเศรษฐกิจ พฒันาการของค่าสินไหมทดแทน รูปแบบของสินไหมจ่ายและสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีจดัสรรแล้ว ปัจจยัเชิงคุณภาพและ
ปริมาณในการคดัเลือกมูลค่าของส ารองส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) 
ค่าเผื่อความผนัผวนท่ีอ้างอิงตามประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) และข้อสมมติในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง (ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้(Unallocated Loss Adjustment 
Expenses - ULAE)) ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและ
ความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย                      
การค านวณเงินส ารองและการพิจารณารับประกนัภยั  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวทีก่ระทบต่อหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ี
และความรุนแรงของความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบต่อประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนเม่ือตวัแปร
หลกัมีการเปล่ียนแปลงเป็น ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

 
สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนก่อน
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนหลงั
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ ์ เพิ่มข้ึน 2% 205 177 (177) (137) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิ่มข้ึน 2% 13 13 (13) (11) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ ์ ลดลง 2% (194) (160) 160 128 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 11 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 
สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนก่อน
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทนหลงั
การรับประกนัภยัต่อ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ            
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ ์ เพิ่มข้ึน 2% 192 166 (166) (133) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม เพิ่มข้ึน 2% 13 13 (13) (10) 
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน

สมับูรณ ์ ลดลง 2% (182) (155) 155 124 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม ลดลง 2% (13) (13) 13 10 
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24.3 ส ารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 4,365 4,381 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 8,848 7,462 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (8,730) (7,478) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,483 4,365 

24.4 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ธุรกจิประกนัชีวติ 

 ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั คือความเส่ียงท่ีเกิดจากความเสียหายและผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากท่ีคาดการณ์ไวเ้น่ืองจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรงและเวลาท่ี
เกิดความเสียหายเบ่ียงเบนจากข้อสมมติท่ีใช้ในการก าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย การค านวณส ารอง
ประกนัภยัและการพิจารณารับประกนัภยั ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัแบ่งตามท่ีมาของความเส่ียงได้
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั ความเส่ียง
ดา้นการพิจารณารับประกนัภยั และความเส่ียงจากการจดัการผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และค่าสินไหม
ทดแทน 

 จากความเส่ียงขา้งตน้บริษทัย่อยไดบ้ริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสามารถ
แข่งขนัไดแ้ละตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ปรับอตัราเบ้ียประกนัภยัและเง่ือนไขในการรับประกนัภยัท่ี
สอดคลอ้งกบัความเส่ียง จดัโครงสร้างการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนและการครบก าหนดของสัญญาประกันภัย ทบทวนความถูกต้องและ
เหมาะสมของแบบจ าลองท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับ
ประกันภัยให้เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกับความเสียหายจากแต่ละปัจจยัเส่ียง มีการสอบทานความ
สมเหตุสมผลของการใชข้อ้สมมติหลกัในการประมาณส ารองประกนัชีวิต และทดสอบความเพียงพอของ
ส ารองประกนัชีวิตด้วยการก าหนดเหตุการณ์จ าลองท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น การเปล่ียนแปลงไปของอตัรา
ดอกเบ้ียซ่ึงมีผลต่ออตัราคิดลด เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยมีส ารองประกนัชีวติท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีบริษทัยอ่ยพึงมีต่อ
ผูถื้อกรมธรรม ์
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 ธุรกจิประกนัภัย 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ีและความรุนแรงท่ีเกิด
ความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารองและ
การพิจารณารับประกันภัย บริษัทย่อยมีแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการรับประกันภัย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสนบัสนุนให้บริษทัย่อยบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงไดแ้บ่งประเภท
ความเส่ียงด้านการรับประกนัภยัให้ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารงานอย่างชัดเจน และมีความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัยอ่ย โดยแบ่งเป็น ความเส่ียงจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และการก าหนดอตัรา
เบ้ียประกนัภยั  ความเส่ียงดา้นการพิจารณารับประกนัภยั และความเส่ียงจากการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

จากความเส่ียงขา้งตน้บริษทัยอ่ยไดพ้ฒันาเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินความเส่ียงภายใตปั้จจยัความเพียงพอของ
ขอ้มูลสถิติและสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการค านวณดชันีช้ีวดัความเส่ียงต่าง ๆ โดยการ
ประเมินอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัดา้น
การออกแบบพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ เงินรับจากเบ้ียประกนัภยั
จะสูงกว่าผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทน การประเมินความเส่ียงสูงสุดท่ีบริษทัย่อยมีโอกาสเกิด
ความเสียหายจากเหตุการณ์มหนัตภยั โดยพิจารณาจากขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอก และ
การประเมินความเส่ียงจากความเพียงพอของเงินส ารองค่าสินไหม ทั้งน้ีผลจากการประเมินความเส่ียง
ขา้งตน้ บริษทัย่อยจะไดมี้การติดตามและการรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อสะทอ้นความเส่ียงให้รับทราบ หรือให้มีกระบวนการในการตอบสนองต่อความเส่ียงไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนักาล  

24.5 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินค่ามรณกรรม 13 13 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 1 - 
อ่ืนๆ 1 - 
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 15 13 
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25. หนีสินอืน 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เจา้หนี อืน 765 831 508 548 
บญัชีพกัเงินรับจากลูกหนีรอตดับญัชี 130 103 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 13 30 - - 
ดอกเบียคา้งจ่าย 243 270 82 101 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 743 925 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 395 365 71 70 
ค่าใชจ่้ายอืนคา้งจ่าย 732 602 13 2 
เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,550 1,841 - - 
เจา้หนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 2,083 949 - 194 
เจา้หนีสาํนกัหกับญัชี - 1,054 - - 
หนี สินตามสญัญาเช่า 435 8 66 - 
อืน ๆ 818 1,047 35 36 
รวมหนี สินอืน 7,907 8,025 775 951 

26.  ทุนเรือนหุ้น/หุ้นทุนซือคืน 

 ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิทีแจ้งใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ ดงันัน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯคงเหลือหุ้นบุริมสิทธิทียงัไม่ได้
แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 13,156 หุ้น ซึ งหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้ 1 หุ้น 
และสามารถใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่มีกาํหนดและไม่มีเงือนไข 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 19,467,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 1,000 ลา้นบาท         
และในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯซือหุ้นทุนซือคืนเพิมขึนอีกจาํนวน 97,045,970 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,863 ลา้นบาท 
ส่งผลให้บริษทัฯ มีหุ้นทุนซือคืนทังสินจาํนวน 116,512,970 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 5,863 ล้านบาท  
ครบตามวงเงินทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหุ้นทุนซื อคืนทั งสองโครงการดังกล่าว 
มีเงือนไขตอ้งจาํหน่ายออกไปภายใน 3 ปีนบัจากวนัซือหุ้นคืนเสร็จสิน นอกจากนี  บริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสม
ส่วนหนึงไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซือคืน 
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27. องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุน (4,305) (4,409) - - 
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน      
ตราสารหน้ี 169 47 5 4 
ตราสารทุน 1,264 1,240 620 682 

รวม 1,433 1,287 625 686 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน     
ตราสารหน้ี (141) (1) - - 
ตราสารทุน (79) (24) (15) (2) 

รวม (220) (25) (15) (2) 
รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน  1,213 1,262 610 684 
หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (141) (150) (122) (137) 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ 1,072 1,112 488 547 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 78 80 51 54 
หกั: ผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15) (16) (10) (11) 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิ 63 64 41 43 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม   388 611 - - 
ส่วนแบ่งส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น                 
ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 81 81 - - 

รวม (2,701) (2,541) 529 590 

28. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบเตม็จ านวนแลว้ 
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29.  เงินปันผล 
 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  ลา้นบาท บาท  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล 
ของปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                      

29 กรกฎาคม 2563 1,258 1.20 27 สิงหาคม 2563 
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล 
ของปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัที่                      
30 มีนาคม 2563 1,888 1.80 28 เมษายน 2563 

  3,146 3.00  
เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล   
พิเศษ ปี 2562 

ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัที่ 16 ธนัวาคม 2562 4,583 4.00 16 มกราคม 2563 

เงินปันผลประกาศจ่ายระหวา่งกาล ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯ    
   งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 2562 1,375 1.20 18 ตุลาคม 2562 
เงินปันผลประกาศจ่ายงวดคร่ึงปีหลงั
ของปี 2561 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื่อ
วนัที่ 24 เมษายน 2562 1,833 1.60 17 พฤษภาคม 2562 

  7,791 6.80  

30. รายได้ดอกเบีย้ 

 รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                             
เงินฝากสถาบนัการเงิน 150 148 21 2 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า                        
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 83 - - - 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ - 121 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 2 - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม                             
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 234 - 48 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 281 - 61 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 228 250 58 57 
การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าการเงิน 3,516 3,539 - - 
รวมรายไดด้อกเบ้ีย 4,213 4,339 127 120 
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31.     ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 216 363 - - 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ/หุน้กูร้ะยะสั้น 1,350 1,156 551 491 
- อ่ืน ๆ 23 66 13 44 

คา่ธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 19 14 1 3 
อ่ืน ๆ 12 - 2 - 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,620 1,599 567 538 

32. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละ                   
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 1,104 984 - - 

ค่าธรรมเนียมรับเก่ียวกบัธุรกิจเช่าซ้ือ 162 153 - - 
ค่านายหนา้รับจากการรับประกนัภยั 212 235 - - 
อ่ืน ๆ 181 86 - 1 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 1,659 1,458 - 1 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (410) (374) (1) (1) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 1,249 1,084 (1) - 
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33. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน/ก าไรสุทธิ
จากธุรกรรมเพือ่ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ตราสารหน้ี (51) 99 4 - 
ตราสารทุน (145) (264) 18 - 
หน่วยลงทุน (1) - (1) - 
อนุพนัธ ์ 348 311 142 - 
รวม 151 146 163 - 

34. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

     
ก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย ์            
ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 3,737 - - - 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย - 99 - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม - 59 - 53,647 
ก าไรจากการรับช าระหน้ีเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 196 - 166 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีรับโอน - 23 - 23 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เฉพาะตราสารหน้ี) 20 - 3 1 

อ่ืน ๆ - 137 - - 
รวม 3,757 514 3 53,837 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (454) - 
รวม 3,757 514 (451) 53,837 
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35. รายได้จากการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับ 9,143 9,304 
หกั: เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติจ่ายจากการเอาประกนัต่อ (997) (1,491) 
เบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติรับสุทธิ 8,146 7,813 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยั/ประกนัชีวติท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 
       จากปีก่อน (437) 169 
รวม 7,709 7,982 

36. ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย/ประกนัชีวติ 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 4,292 4,554 
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (770) (824) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวลดลง (950) (1,126) 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 1,602 2,671 
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน

จากการประกนัภยัต่อ (41) (52) 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจ่ายจากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 1,395 1,437 
หกั: ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับจากการประกนัภยัต่อ (289) (405) 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนๆ 582 319 
รวม 5,821 6,574 

37. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (บริษทัมหาชน) 
ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่าย
ให้กบักรรมการซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯดว้ย แต่รวมถึงเงินบ าเหน็จแก่คณะกรรมการของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวนประมาณ 83 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 33 ลา้นบาท) ซ่ึงอนุมติัโดย   
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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38. ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                
มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั)     
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน                        

 - เงินฝากสถาบนัการเงิน (1) - - - 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

 ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 279 - 1 - 
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 317 - (29) - 
รวม 595 - (28) - 

39. หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ     
 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - (316) - (14) 
รวม - (316) - (14) 

40. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปีโดยสุทธิจาก            
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีสุทธิจาก
หุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ                     
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

ก าไรส าหรับปี 
จ านวนหุน้สามญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 6,669,030 1,729,979 1,065,512 1,145,707 6.26 1.51 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 6,669,030 1,729,979 1,065,525 1,145,720 6.26 1.51 
       
จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ - 9,077,080 1,065,512 1,145,707 - 7.92 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั - 9,077,080 1,065,525 1,145,720 - 7.92 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 3,124,463 57,261,092 1,065,512 1,145,707 2.93 49.98 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิท่ีมีสิทธิแปลงสภาพเป็น       
 หุน้สามญั - - 13 13   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
 สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 3,124,463 57,261,092 1,065,525 1,145,720 2.93 49.98 
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41. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ             
2 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดงักล่าว ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนรวม 69 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ลา้นบาท) 
(2562: 64 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 8 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

42.      รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้นและ
เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซ่ึงรายการท่ีมีสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับปี 2563) 
รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี      
บริษทัย่อย (1)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - 43 29,162 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี - - - 2,509  
มูลค่าขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 85,599 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
  (2562: ก าไร 53,647 ลา้นบาท)      
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย - - - 24,613 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 5,199 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
  (2563: ไม่มีก าไร      
   2562: ก าไร 0.03 ลา้นบาท)      
รายไดด้อกเบ้ีย - - 42 51 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 5.65 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,374 3,456 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าเช่าและบริการอ่ืน - - 57 47 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 5  
บริษทัร่วม      
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัร่วม - - - 45,504 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 2 - - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 4.00 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล - - 353 129 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 21 1 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 146 1 142 -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3 5 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย - - 390 883 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 32 - - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 176 45 18 13  
(1) ปี 2562 รวมรายการกบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยจนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 และเปล่ียนเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ            นโยบายก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562 (ส าหรับปี 2563) 
รายการที่เกดิขึน้ในระหว่างปี (ต่อ)      
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั (2)      
มูลค่าซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี 28,886 13,351 12,010 4,018 ราคาตลาด 
มูลค่าขายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,128 2,962 10,775 700 ราคาตลาด 
รายไดด้อกเบ้ีย 83 21 20 2 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 - 1.10 ต่อปี 
รายไดเ้งินปันผล 77 58 77 42 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 74 12 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 99 54 - -  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17 1 - - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.16 - 2.30 ต่อปี 
เงินปันผลจ่าย  190 290 - - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 25 27 13 13 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญาซ่ึงค านวณ 

   โดยอา้งอิงจากประมาณการเวลาท่ีใช้ 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 244 1 - - อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 927 270 3 15  
 (2) รวมรายการกบัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 3  ธนัวาคม 2562 

ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี 2563 และ 2562 สามารถแสดงดว้ย
ยอดถวัเฉล่ียจากยอดคงคา้ง ณ วนัส้ินเดือน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
บริษัทย่อย      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ - - - 72 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - - 684 899 
บริษัทร่วม      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 102 - - 2 
เงินรับฝาก - 115 - - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  51 82 - - 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 8,604 257 3,135 - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - 5,636 - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 46 - - - 
เงินรับฝาก - 1,296 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 356 8,503 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงคา้งของรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี           
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทย 52 - 190 - - 71 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 48 74 
บจก. ทีเอม็ คอมมิวนิเคชัน่ส์ 
แอนด ์แบรนด ์แมเนจเมน้ท ์ - - - - - 2 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 2,070 - 74 1,000 - 243 
 2,122 - 275 1,000 48 390 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี          
ท่ีออกและ                  
เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 

บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทย 9 - 438 - - 194 
บมจ. เอม็ บี เค - - 11 - 52 520 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 3,208 - 507 172 735 63 
 3,217 - 956 172 787 777 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี        
ท่ีออกและ       

เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 
บริษทัย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 422 4 - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 244 3 - - - 
บบส. ที เอส  - - 2 - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 3 1 - - - 
บมจ. เอม็ บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต - - 6 - - - 
บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง - - 247 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 1 - - 1 - - - 
บจ. ธนชาต เอสพีวี 2 - - 1 - - - 
บมจ.หลกัทรัพย ์ธนชาต - - 2 - - - 
บมจ. ธนชาตประกนัภยั - - 5 - - - 
บจ. รักษาความปลอดภยัสคิบ -        
        เซอร์วิส - - 3 - - - 
บริษทัร่วม       
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 66 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั       
ธนาคารธนชาต 172 - - - - - 
 172 669 278 - - 66 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
รายการระหวา่ง

ธนาคารฯ 

เงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหวา่ง
ธนาคารฯ 

ตราสารหน้ี       
ท่ีออกและ      

เงินกูย้มื หน้ีสินอ่ืน 
บริษทัย่อย       
บบส. เอน็ เอฟ เอส - 442 - - - - 
บบส. แมก๊ซ์  - 260 - - - - 
บจ. ที เอม็ โบรคเกอร์ - 1 - - - - 
บริษทัร่วม       
ธนาคารทหารไทย - - 438 - - 194 
บมจ. เอม็ บี เค - - 3 - - 520 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั       
ธนาคารธนชาต 30 - 118 - - 1 
 30 703 559 - - 715 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัยอ่ยดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  จ านวนเงินตน้คงคา้ง 

ช่ือบริษทั อตัราดอกเบ้ีย 2563 2562 
 (ส าหรับปี 2563)   
บริษทับริหารสินทรัพย ์ เอน็ เอฟ เอส จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            

ของธนาคารธนชาต - 1% 
422 442 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                              
ของธนาคารธนชาต - 1% 

244 260 

บริษทั ที เอม็ โบรคเกอร์ จ ากดั เงินกูลู้กหน้ีชั้นดี (MLR)                            
ของธนาคารธนชาต - 1% 

3 1 

รวม  669 703 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหุ้นสามญัในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนัรวมจ านวนประมาณ 1,762  
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1,544 ลา้นบาท) (2562: 1,706 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 1,520 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานระดบัผูบ้ริหารข้ึนไปของ
บริษทัฯและบริษทัในกลุ่ม โดยรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวท่ีมียอดคงคา้งดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลประโยชน์ให้แก่
ผูบ้ริหารส าคญัรวมถึงกรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 371 821 144 114 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 8 8 1 1 
 379 829 145 115 

 

 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - 6 
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43. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินกิจการใน 6 ส่วนงานหลกัคือ (1) บริษทัฯ (2) ธุรกิจหลกัทรัพย  ์(3) ธุรกิจ
ประกนัชีวติ (4) ธุรกิจประกนัภยั (5) ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และ (6) ธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนั เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ตัดสินใจท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยวดัผลการด าเนินงานจากผลก าไรจากการด าเนินงานแต่ละ          
ส่วนงาน  

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือและ
ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (440) 160 156 188 27 2,462 40 - 2,593 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 3,882 1,177 (337) 2,031 98 568 4,447 (1,549) 10,317 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (316) (739) (142) (1,137) (63) (440) (160) 87 (2,910) 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่        
จะเกิดข้ึน 28 - (73) (147) (52) (294) - (57) (595) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้ 3,154 598 (396) 935 10 2,296 4,327 (1,519) 9,405 

ภาษีเงินได ้ (30) (119) 13 (190) (5) (435) (792) 1 (1,557) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย       
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,124 479 (383) 745 5 1,861 3,535 (1,518) 7,848 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ                 
ประกนั
ชีวิต 

ธุรกิจ
ประกนัภยั 

ธุรกิจ                
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ       
เช่าซ้ือ

และลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

การ
ด าเนินงาน         
ท่ียกเลิก 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

           
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (418) 170 236 231 (17) 2,530 4 - 4 2,740 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 4,312 2,670 (346) 2,670 228 397 401 - (5,588) 4,744 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ (294) (754) (135) (1,097) (132) (442) (231) - 51 (3,034) 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 14 - - - 516 (164) - - (50) 316 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองก่อนภาษีเงินได ้ 3,614 2,086 (245) 1,804 595 2,321 174 - (5,583) 4,766 

ภาษีเงินได ้ - (413) 8 (355) (177) (471) (32) - 73 (1,367) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 3,614 1,673 (237) 1,449 418 1,850 142 - (5,510) 3,399 

ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - - - - 13,361 - 13,361 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 3,614 1,673 (237) 1,449 418 1,850 142 13,361 (5,510) 16,760 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทัฯ 
ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์
ธุรกิจ                 

ประกนัชีวิต 
ธุรกิจ

ประกนัภยั 

ธุรกิจ                    
บริหาร      
สินทรัพย ์

ธุรกิจ              
เช่าซ้ือและ   
ลีสซ่ิง ธุรกิจอ่ืน 

รายการ                   
ตดับญัชี 

งบการเงิน
รวม 

          
สินทรัพยข์องส่วนงาน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  80,314 6,852 7,064 15,342 2,318 48,305 14,729 (34,168) 140,756 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 97,297 6,684 8,329 15,190 3,976 48,986 19,504 (39,039) 160,927 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

44. ทรัพย์สินทีม่ีภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีมีภาระผกูพนั ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,530 1,550 - - 
วางประกนัศาล 1 1 - - 
วางประกนัตามหลกัเกณฑข์องคปภ. 4 4 - - 
วางประกนัเคร่ืองรูดบตัร EDC 1 - - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
วางประกนักบันายทะเบียน 1,847 2,015 - - 
วางประกนัการท าสญัญาอนุพนัธ์ทางการเงิน - 113 - - 

    ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า - 1 - - 
ทรัพยสิ์นรอการขาย     
อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีใหสิ้ทธิแก่ลูกหน้ี                             
ในการซ้ือคืนหรือซ้ือก่อน 4 1 - - 

อสงัหาริมทรัพยส่์วนท่ีท าสญัญาจะซ้ือจะขายกบั
ลูกคา้ แต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระหรือ                           
การโอนกรรมสิทธ์ิ 18 20 - - 

 3,405 3,705 - - 

 



307รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

115 

45. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ท่ีมีสาระส าคญัมีดงัน้ี 

45.1 ภาระผูกพนั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาระผกูพนัอ่ืน      
อ่ืน ๆ 64 44 1 1 

รวม 64 44 1 1 

 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาอนุพนัธ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 

45.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่
เร่ิมมีผล ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 1 - 
2565 - 2569 1 - 

45.3  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยสิ์น                          
รอการขาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าบริการอ่ืน ๆ พร้อมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอาคารส านกังาน
ตามสัญญาเช่าระยะสั้นหรือมูลค่าต ่าดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
ปี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 44 1 
2565 4 - 

2566 เป็นตน้ไป 2 - 
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46. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนรวมประมาณ 139 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 44 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงั
ไม่เป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยได้พิจารณาตั้งส ารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ล้ว
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึง
ไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ ปัจจุบนั  

47. หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวนเงิน
ประมาณ 1 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

48. การบริหารความเส่ียง 

48.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ
ท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือ
ทางการเงินได้ มูลค่าสูงสุดของความเส่ียง คือ มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักด้วยค่าเผื่อ             
ผลขาดทุนดา้นเครดิตตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตจากการให้สินเช่ือ การประกนัภยัและสินทรัพย์
ลงทุน ดงัน้ี 

1.  ความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับการประกนัภยั  

1.1 ความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับการประกนัภยัต่อ บริษทัย่อยไดใ้ห้ความส าคญัต่อการกระจาย
ความเส่ียงภยัจากการรับประกนัภยั ดงันั้น การโอนความเส่ียงไปยงับริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อจึง
ต้องพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการปฏิบติัตามภาระผูกพนั    
บริษทัยอ่ยจึงก าหนดใหมี้การท าการประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อภายในประเทศท่ีมี
อตัราส่วนการด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 150 (Risk Grade 3) และบริษทัรับประกนัภยัต่อ
ต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่ A-  

1.2 ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการจดัเก็บเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ บริษทัยอ่ยไดค้วบคุมให้สัดส่วนของ
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด 
โดยจะมีการรายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายงานท่ี
เก่ียวขอ้งรับทราบและด าเนินการติดตาม  
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2.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากสินทรัพยล์งทุน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัสรรการลงทุนให้กระจายความเส่ียงไปยงัสินทรัพยล์งทุนประเภท 
ต่าง ๆ ตามกลยุทธ์และนโยบายการลงทุน ส าหรับตราสารหน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้ระจายการ
ลงทุนโดยค านึงถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัผูอ้อกตรา
สารเป็นส าคญั โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ไม่ต ่ากวา่ A-  

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า บริษทัฯและบริษทัย่อย              
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาดงัต่อไปน้ี  

Stage I สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (12 -month 
ECL) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่ BBB- (Investment Grade) ข้ึนไป 
ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาต ่ าและการเปล่ียนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจระยะยาว                
ไม่อาจลดความสามารถในการช าระกระแสเงินสดตามสัญญาได ้

Stage II สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Lifetime ECL-
not credit impaired) กล่าวคือ สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ BBB- (ต ่ากวา่ 
Investment Grade)  

Stage III สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Lifetime ECL-credit impaired) กล่าวคือ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า BBB- (ต ่ากวา่ Investment Grade) หรือ              
ผิดนดัช าระการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ตั้งแต่ 1 วนัข้ึนไป หรือผูอ้อกตรา ทางการเงินประสบปัญหา
ทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั หรือมีความเป็นไปไดสู้งท่ีผูอ้อกสินทรัพยท์างการเงินจะลม้ละลายหรือ
ตอ้งปรับโครงสร้างทางการเงิน 

3.  ความเส่ียงดา้นเครดิตจากการใหสิ้นเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม และมีการ
บริหารความเส่ียงด้านน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและกระบวนวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม มีการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ การวิเคราะห์ความเส่ียง
การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีและการสอบทานสินเช่ือ เพื่อการสอบทานและทบทวน
คุณภาพสินเช่ือเพื่อเป็นการป้องกนัและแกไ้ขสินเช่ือท่ีจะเป็นปัญหาในอนาคต ดงันั้น บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากมีลูกหน้ีอยูจ่  านวนมากราย และจ านวน
เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงิน
ใหกู้ย้มืหลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสียงด้านเครดิต 

ณ วันที  31 ธันวาคม 2563 ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเ งิน                        
(ไม่รวมสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั) คือ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ
เกิดขึน โดยไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการดาํเนินการใด ๆ เพือเพิมความน่าเชือถือ ฐานะเปิดต่อความเสียง
ดา้นเครดิต มีดงันี   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2563 
สินทรัพยท์างการเงิน   
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,815 172 
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 2,021 1,101 
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 43 - 
เงินลงทุนในตราสารหนี ทีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม                                  

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 19,250 7,202 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลกูหนีและดอกเบียคา้งรับ 52,593 928 
ลกูหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 - 
สินทรัพยอื์น 2,223 41 
รวมฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต 85,192 9,444 

การวเิคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเสียงดา้นเครดิต เป็นความเสียงทีลูกหนีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาส่งผลให้บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยขาดทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดนโยบายในการบริหารความเสียงดา้นเครดิต โดยทาํ
การวเิคราะห์เครดิตจากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเนือง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเกียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินทีแสดงในตาราง 
สําหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขันตน้ (ก่อนหักค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึน)  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ                             

- เงนิฝากสถาบันการเงนิ  
      

กลุ่มระดบัการลงทุน 7,815 - - - - 7,815 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 3 - - - - 3 
       
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วยวธีิ               
ราคาทุนตัดจ าหน่าย                

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 43 - - - - 43 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - - 
       
เงนิลงทุนในตราสารหนีท้ี่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่                      

      

กลุ่มระดบัการลงทุน 19,211 - - - - 19,211 
กลุ่มต ่ากวา่ระดบัการลงทุน - 39 - - - 39 
รวม 19,211 39 - - - 19,250 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1 1 272 - - 274 
       
เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ       
ไม่คา้งช าระ 38,847 - - 16 - 38,863 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 5,082 - - 62 - 5,144 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 3,635 - 54 - 3,689 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 2,194 - - - 2,194 
มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป 58 - 1,528 1,117 - 2,703 
รวม 43,987 5,829 1,528 1,249 - 52,593 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 181 645 857 659 - 2,342 
       
ลูกหนีจ้ากการซื้อขายหลกัทรัพย์        
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 - - - - 1,247 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - - - - - 
       
สินทรัพย์อืน่        
สินทรัพยอ่ื์น 1,009 - 953 - 261 2,223 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 12 - 953 - 35 1,000 
(1) ไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 
 สินทรัพยท์างการเงินทีมีความเสียงดา้นเครดิต 
 Stage 1 (1) Stage 2 (2) Stage 3 (3) POCI (4) Simplified รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  
 - เงนิฝากสถาบันการเงนิ 
กลุ่มระดบัการลงทุน 172 - - - - 172 
ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - - - - - 
       
เงนิลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน                           
กลุ่มระดบัการลงทุน 7,202 - - - - 7,202 
ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 1 - - - - 1 
       
เงนิให้สินเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุทธิ       
ไม่คา้งชาํระ 676 - - 1 - 677 
มากกวา่ 90 วนัขึนไป - - 22 229 - 251 
รวม 676 - 22 230 - 928 
ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 7 - 19 98 - 124 
       
สินทรัพย์อืน        
สินทรัพยอื์น 36 - 5 - - 41 
ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน - - 5 - - 5 
(1) ไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (12-mth ECL) 
(2) มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสาํคัญ (Lifetime ECL - not credit impaired) 
(3) มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired) 
(4) มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมือเริมแรกทีซือหรือได้มา (Purchased and originated credit - impaired) 

หลกัประกนัและการดําเนินการใด ๆ เพือเพิมความน่าเชือถือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหลักประกันทีถือไวแ้ละการดําเนินการใด ๆ เพือเพิมความน่าเชือถือ โดย
รายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเสี ยงสูงสุดของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี ทีมีหลักประกันทีบริษัทฯ           
และบริษทัยอ่ยถือไวมี้ดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ฐานะเปิดต่อความเสียงทีมีหลกัประกนั  

 31 ธนัวาคม 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 48,809 ทีดิน สิงปลูกสร้างและรถยนต ์

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฐานะเปิดต่อความเสียงทีมีหลกัประกนั  

 31 ธนัวาคม 2563 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินใหสิ้นเชือแก่ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 166 ทีดินและสิงปลูกสร้าง 
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48.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจได้รับ               
ความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์        
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความเส่ียงหลกัจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึง
ประกอบไปดว้ยความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์
เท่านั้น 

ก) ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้มีการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย โดยการปรับ

โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียท่ีแตกต่างกนัให้
เหมาะสมและเป็นไปตามทิศทางของดอกเบ้ียในตลาด เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียง
ท่ียอมรับได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

สินทรัพย/์หน้ีสินทางการเงินจ าแนกตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 2 2 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 2,334 5,415 49 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน - 1,380 1,977 3,357 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 145 145 
เงินลงทุน - 19,293 2,357 21,650 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  3,174 48,705 630 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 1,247 1,247 
สินทรัพยอ่ื์น - - 2,223 2,223 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  - 13,312 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ์ - - 14 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 52 33,835 - 33,887 
หน้ีสินอ่ืน  - 435 2,326 2,761 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา          
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสด - - 3 3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,809 3,454 121 7,384 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 13 13 
เงินลงทุน 499 33,320 6,538 40,357 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 4,043 52,195 28 56,266 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 2,577 2,577 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  23 15,637 - 15,660 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ - - 47 47 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 51 44,729 - 44,780 
เจา้หน้ีอ่ืน - เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - 948 948 
หน้ีสินอ่ืน  - - 2,010 2,010 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีท่ี้มีอัตราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้คงท่ี รวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 158 - 14 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - 142 142 
เงินลงทุน - 7,202 1,495 8,697 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  680 87 140 907 
สินทรัพยอ่ื์น - - 41 41 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอ่ืน  - 66 82 148 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม

อตัราตลาด 
มีอตัรา               

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 18 - 12 30 
เงินลงทุน 206 17,660 4,199 22,065 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  (1) 714 28 2 744 
ลูกหนีจากการซือขายหลกัทรัพย ์ - - 765 765 
หนีสินทางการเงนิ     
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 17,587 - 17,587 
หนี สินอืน  - - 194 194 
(1)  ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือแก่ลูกหนีทีมีอัตราดอกเบียปรับขึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบียคงที  รวมเงินให้สินเชือทีหยดุรับรู้

รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัและหนี สินจากสัญญาประกนัภยัทัง
จาํนวนเป็นสินทรัพยห์รือหนี สินทีไม่มีดอกเบีย 

เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงที มีวนัทีมีการกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แล้วแต่          
วนัใดจะถึงก่อน) นบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินดงันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  อตัราดอกเบีย 

รายการ 
เมือ         

ทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉลีย                    

ถ่วงนําหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - 452 4,963 - - 5,415 0.10 - 1.10 
สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน - 46 155 444 735 1,380 3.94 - 5.42  
เงินลงทุน - 8,461 8,613 1,949 270 19,293 0.39 - 1.65 
เงินให้สินเชือแก่ลูกหนี  2,026 226 17,104 29,330 19 48,705 7.00 - 18.03 
หนีสินทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 990 3,977 955 7,390 - 13,312 1.02 - 1.66 
ตราสารหนี ทีออกและเงินกูย้มื - 4,105 1,525 21,248 6,957 33,835 0.20 - 3.95 
หนี สินอืน - หนี สินตามสญัญาเช่า - 2 11 201 221 435 2.17 - 5.65 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 
เม่ือ         

ทวงถาม 0 - 3  เดือน 3 - 12เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
ถวัเฉล่ีย                       

ถ่วงน ้าหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
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 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 2,080 214 17,856 32,026 19 52,195 1.28 - 14.87 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,140 11,626 2,421 450 - 15,637 1.76 - 1.96 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 418 6,965 14,025 17,421 5,900 44,729 0.20 - 3.68 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงน ้าหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - - - - 460 460 5.42 
เงินลงทุน - 5,916 1,040 203 43 7,202 0.39 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 87 - - - - 87 18.03 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - - 5,700 5,000 10,700 3.95 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 1 65 - 66 2.39 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือ 0 - 3 3 - 12    ถวัเฉล่ีย 

รายการ ทวงถาม เดือน เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถ่วงน ้าหนกั 
       ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินลงทุน - 10,895 6,725 40 - 17,660 1.16 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 28 - - - - 28 14.87 
หนีสิ้นทางการเงนิ        
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 3,987 2,900 4,800 5,900 17,587 3.68 
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 ข) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคา 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาของตราสาร               
ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นราคา โดยมีการก าหนดระดบัความเส่ียงในการท า
ธุรกรรมเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยรับได้ โดยมีหน่วยงานควบคุม                
ความเส่ียงท าหนา้ท่ีควบคุมความเส่ียงและรายงานสถานะความเส่ียงต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือ
ผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อบริหารความเส่ียงได้ทันท่วงที โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร 

48.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัได้
เม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม
ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้  

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้าง                      
แหล่งเงินทุนระยะสั้ นและระยะยาวท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการด ารง                   
สภาพคล่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร 

  



318
126 

 วนัท่ีท่ีครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 2 - - - 2 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  2,375 5,423 - - 7,798 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน - 920 460 1,977 3,357 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 3 - - 145 
เงินลงทุน - 17,074 2,219 2,357 21,650 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 5,703 17,348 29,458 - 52,509 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 1,247 - - 1,247 
สินทรัพยอ่ื์น 1,141 1,064 18 - 2,223 
สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 670 - - 670 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                         

- ส ารองสินไหมทดแทน - 156 54 - 210 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 99 - - 99 
หนี้สินทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  990 4,932 7,390 - 13,312 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 14 - - 14 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 52 5,630 28,205 - 33,887 
หน้ีสินอ่ืน  - 2,428 333 - 2,761 
หนี้สินจากสัญญาประกนัภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                         

- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ             
 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,358 481 - 1,839 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 719 - - 719 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 63 - 64 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด 3 - - - 3 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  3,930 3,152 302 - 7,384 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - 13 - - 13 
เงินลงทุน 499 29,422 3,898 6,538 40,357 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (2) 5,981 18,079 32,175 31 56,266 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,577 - - 2,577 
สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 673 - - 673 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                        

- ส ารองสินไหมทดแทน - 246 5 - 251 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - 89 - - 89 
หนี้สินทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  1,163 14,047 450 - 15,660 
หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 47 - - 47 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 470 20,989 23,321 - 44,780 
หน้ีสินอ่ืน  - 2,002 - - 2,002 
หนี้สินจากสัญญาประกนัภัย      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั                         

- ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ               
 ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 1,506 374 - 1,880 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 855 - - 855 
ภาระผูกพนั       
ภาระผกูพนัอื่น 1 - 43 - 44 
(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  172 - - - 172 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่ายติุธรรม      
     ผา่นก าไรหรือขาดทุน - - 460 758 1,218 
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 - - - 142 
เงินลงทุน - 6,956 246 1,495 8,697 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (1) 899 2 6 - 907 
สินทรัพยอ่ื์น 34 7 - - 41 
หนี้สินทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - - 10,700 - 10,700 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 82 - - 82 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14 52 - 66 
ภาระผูกพนั      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 
(1) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน  30 - - - 30 
เงินลงทุน 206 17,620 40 4,199 22,065 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี (2) 735 2 7 - 744 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 765 - - 765 
หนี้สินทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 6,887 10,700 - 17,587 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 194 - - 194 
ภาระผูกพนั      
ภาระผกูพนัอื่น 1 - - - 1 
(2) ยอดคงเหลือของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนีเ้ม่ือทวงถามรวมเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ 
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48.4 อนุพนัธ์ 

 บริษทัย่อยมีนโยบายประกอบธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเส่ียงของบริษทัย่อย ซ่ึงอนุพนัธ์เหล่าน้ี              
ไดแ้ก่ สัญญาฟิวเจอร์ส และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เป็นตน้  

บริษทัย่อยมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงด้านอนุพนัธ์ โดยก าหนดนโยบายและวงเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเส่ียงใหมี้ขั้นตอนการรายงานความเส่ียงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมดา้นอนุพนัธ์ทางการเงิน บริษทัยอ่ย
ควบคุมความเส่ียงดา้นการผิดนดัช าระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอนุพนัธ์ทางการเงิน โดยพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีให้กบั
ลูกคา้โดยรวม ซ่ึงการพิจารณาดงักล่าวเป็นไปเช่นเดียวกบักระบวนการพิจารณาสินเช่ืออนัท าให้บริษทัย่อย
ควบคุมระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรับได ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาอนุพนัธ์ท่ีท าข้ึนเพื่อการค้าและ          
เพื่อป้องกนัความเส่ียงซ่ึงจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนดของสัญญา ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี มากกวา่ 1 ปี รวม 
สญัญาฟิวเจอร์ส       
  - สญัญาซ้ือ 114 - 114 44 - 44 
- สญัญาขาย 970 - 970 991 - 991 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์       
- สญัญาขาย 522 - 522 2,599 - 2,599 
อ่ืนๆ       
  - สญัญาซ้ือ 25 - 25 - - - 
- สญัญาขาย 60 - 60 17 - 17 
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48.5 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 3,357 3,357 1,008 2,021 328 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์  145 145 145 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 19,250 19,250 - 19,250 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,357 2,357 2,072 - 285 

หนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินอนุพนัธ์  14 14 14 - - 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 181 181 - - 181 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 2 2 2 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,812 7,812 2,387 5,425 - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 50,251 49,687 - 3,339 46,348 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 1,247 1,247 - 1,247 - 
สินทรัพยอ่ื์น 1,223 1,223 - 1,173 50 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 13,312 13,348 - 550 12,798 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 33,887 34,401 - 34,401 - 
หน้ีสินอ่ืน  2,326 2,326 - 2,326 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยอ์นุพนัธ์  13 13 13 - - 
เงินลงทุน 38,983 38,983 4,214 34,769 - 
หนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินอนุพนัธ์  47 47 47 - - 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 196 196 - - 196 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

เงินสด 3 3 3 - - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 7,404 7,404 3,931 3,473 - 
เงินลงทุน 2,568 3,579 - 2,139 1,440 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 53,159 54,103 - 3,563 50,540 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,577 2,577 - 2,577 - 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 15,660 15,671 23 - 15,648 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 44,780 45,590 - 45,590 - 
หน้ีสินอ่ืน 2,002 2,002 - 2,002 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 1,218 1,218 - 1,101 117 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 142 142 142 - - 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 7,202 7,202 - 7,202 - 

ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,495 1,495 1,331 - 164 

สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 64 64 - - 64 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 172 172 172 - - 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 804 804 - 670 134 
สินทรัพยอ่ื์น 36 36 - 36 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 10,700 11,118 - 11,118 - 
หน้ีสินอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 82 82 - 82 - 
หน้ีสินอ่ืน - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 66 66 - 66 - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 
  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุน 22,467 22,467 1,565 20,902 - 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 67 67 - - 67 
 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

     

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 30 30 30 - - 
เงินลงทุน 130 743 - - 743 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 716 716 - 705 11 
ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 765 765 - 765 - 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 17,587 18,202 - 18,202 - 
เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 194 194 - 194 - 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 
เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 
รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

อนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงจากราคาซ้ือขายในตลาด หรือในกรณีท่ีมูลค่า
ยติุธรรมไม่สามารถอา้งอิงราคาตลาดได ้มูลค่ายุติธรรมจะค านวณโดย
ใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปร
ท่ีใช้ในแบบจ าลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ีย  และอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไดม้าจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
ปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย  

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทน                  
ท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน  

- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น มูลค่าทาง
บญัชี (Book Value) หรือการปรับปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book 
Value) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี - มูลค่ายติุธรรมของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนและค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจาก
มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนและรายไดร้อตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของเงินให้สินเช่ือสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดิน
และอาคาร 

- มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนั
พึงจะมีข้อมูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพย์สินท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกนั 

 - มูลค่ายุ ติธรรมของอาคารใช้วิ ธีมูลค่ าต้นทุนทดแทนสุทธิ  วิ ธี
เปรียบเทียบราคาตลาดและวธีิรายได ้

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีจาก 
 การซ้ือขายหลกัทรัพย ์              
และลูกหน้ีและเจา้หน้ีส านกั
หกับญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงินเน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 

รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน - เงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินและ             
ตราสารหน้ีและเงินกูย้มื 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุ
ครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

- มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีเง่ือนไข
ใกลเ้คียงกนั 

 - มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นบัจาก
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบก าหนด
คงเหลือเกินกวา่ 1 ปี นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินค านวณจาก
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียในตลาดของตรา
สารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินตามสัญญาเช่าค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



327รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ทุนธนชาต จำากัด (มหาชน)

135 

49. การด าเนินงานทีย่กเลกิ 

เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้ด าเนินการขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)               
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทั ธนชาตโบรกเกอร์ จ  ากดั ท่ีบริษทัฯถือเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยให้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานการบญัชี บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยท่ีจ  าหน่ายเป็น                
“ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” และ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก”  
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2562 เน่ืองจากถือเป็นการยกเลิกสายงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั          
ซ่ึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีจ  าหน่ายมีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  
ก าไรหรือขาดทุน  
รายไดด้อกเบ้ีย 41,200 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 14,277 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 26,923 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,688 
ค่าใชจ่้ายธรรมเนียมและบริการ 3,185 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,503 
ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 667 
รายไดเ้งินปันผล 270 
รายไดอ่ื้น ๆ 1,969 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 35,332 
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 9,940 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,191 
ค่าภาษีอากร 622 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,490 
รวมค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 17,243 
หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 4,054 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 14,035 
ภาษีเงินได ้ 5,338 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินท่ียกเลิก 8,697 
ก าไรจากการขายบริษทัยอ่ย 4,664 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินท่ียกเลิก 13,361 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,012 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (260) 
 752 
รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 3,193 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
   ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (386) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (562) 
 2,245 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  2,997 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 16,358 

ขอ้มูลกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีจ  าหน่ายส าหรับปี 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (43,554) 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 34,930 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,482 
เงินสดลดลงสุทธิ (2,142) 

50. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2562 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงการจดั
ประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของตามท่ีไดร้ายงานไว ้
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ 374,135 255,713 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 789,062 907,484 
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51.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั
ประจาํปีของบริษทัฯ เพือพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ ในอตัรา
หุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทังสิน 1,888 ลา้นบาท 

52. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2564  
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