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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ภาพรวมในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซ่ึงบริษทัในกลุ่มธนชาตจดัแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจ

ออกเป็น 2 กลุ่ม  1) ธุรกิจทางการเ งิน ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซ้ือ และธุรกิจลีสซ่ิง  2) ธุรกิจสนับสนุน ซ่ึงประกอบด้วย ธุรกิจ 

โบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพฒันาฝึกอบรม โดยมีธนาคารธนชาตเป็นธุรกิจหลกั จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ี

ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดาํเนินงานอย่างชัดเจน และดาํเนินธุรกิจอย่างส่งเสริม 

ซ่ึงกนัและกนั ในส่วนของช่องทางการให้บริการทางการเงินของกลุ่มธนชาตจะผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการ

ของธนาคารธนชาตเป็นหลกั โดยสามารถกล่าวถึงการประกอบธุรกิจแต่ละบริษทัได ้ดงัน้ี 

บริษัทในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต 

ก) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิทางการเงนิ ได้แก่ 

1. บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของ 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจอ่ืนท่ี ธปท. อนุญาต ได้แก่  

การเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั การเป็นนายหน้าประกนัชีวิต และธุรกิจหลกัทรัพย ์ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล การค้าและจัดจาํหน่ายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี การ

ใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์และการเป็นผูค้า้สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ในธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทองคาํ 

3. บริษัท หลกัทรัพย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็น

นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน 

กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุน การเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแบบ ส-1 (Full Services) 

ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ การซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง 

4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุน 

ส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาการลงทุน 

5. บริษัท ธนชาตประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการดา้นประกนัวินาศภยั ไดแ้ก่ การประกนั

อคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และการประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และธุรกิจการลงทุน 
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6. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต ให้บริการรับประกนัชีวิต

รายบุคคล ประกนัชีวติกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน ใหค้วามคุม้ครองชีวติและสุขภาพ สาํหรับบุคคล ลูกคา้

สถาบนั และองคก์รทัว่ไป 

7. บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จํากัด ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือ โดยปัจจุบนัไม่มีธุรกิจใหม่คงเหลือเฉพาะสัญญา 

เช่าซ้ือเดิมเท่านั้น 

8. บริษัท ราชธานี ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือเพ่ือเช่า 

ทางการเงินในตลาดรถยนตท์ั้งใหม่และเก่า โดยเฉพาะรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ไดแ้ก่ รถกระบะ รถแท็กซ่ี รถหวัลาก และ

รถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ และประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล 

9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือ

หรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินในกลุ่มธนชาตและสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

10. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยการรับซ้ือหรือ 

รับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินอ่ืนมาบริหาร 

11. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จาํกดั ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย ์โดยรับโอนสินทรัพย์

ดอ้ยคุณภาพจากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขายมา

บริหาร 

12. บริษัท เนช่ันแนล ลีซซ่ิง จํากัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซ่ิง โดยไม่ได้ทําธุรกรรมกับ 

นิติบุคคลภายนอก 

ข) บริษัททีป่ระกอบธุรกจิสนับสนุน ได้แก่ 

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการพนกังานในส่วนพนกังานบริการ 

2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จํากัด ให้บริการงานฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษทัในกลุ่ม

ธนชาต 

3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จํากัด ประกอบธุรกิจในการเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหนา้ประกนั

ชีวิต โดยแนะนาํหรือนาํเสนอผลิตภณัฑ์ของบริษทัประกนัวินาศภยั และบริษทัประกนัชีวิตในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

ธนชาต และของบริษทัประกนัวนิาศภยั และบริษทัประกนัชีวติอ่ืน ๆ ใหก้บัลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตและ

บุคคลทัว่ไป รวมทั้งประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจประกนัชีวติและธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

4. บริษัท สคิบ เซอร์วิส จํากัด ประกอบธุรกิจดา้นงานบริการต่าง ๆ ให้แก่บริษทัในกลุ่มธนชาต เช่น บริการ 

ทาํความสะอาด รักษาความปลอดภยั รับ-ส่งเอกสาร เป็นตน้ 

ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพฒันาการทีสํ่าคัญ 

บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลกัทรัพยต์ั้งแต่ปี 2517 ในช่ือ 

บริษทั ลีกวงมิ้ง ทรัสต ์จาํกดั ก่อนจะเปล่ียนมาเป็น บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ธนชาติ จาํกดั ในปี 2523 โดยมุ่งเนน้ธุรกิจ

เงินทุนและบริการทางการเงินอ่ืน ๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 254 ไดแ้ยกธุรกิจหลกัทรัพย์
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ออกจากบริษทัฯ ไปดาํเนินธุรกิจในนาม “บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกัด” ตามนโยบายของทางการ และบริษทัฯ  

ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทัเงินทุน ธนชาติ จาํกดั (มหาชน)” 

การดาํเนินการตามนโยบายสถาบันการเงนิ 1 รูปแบบ (One Presence) 

ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัโดยผา่นทาง ธปท. ใหด้าํเนินการปรับโครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจของกลุ่มธนชาต ตามนโยบายสถาบนัการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลงั โดยไดท้าํการโอนธุรกรรมเงินฝาก

และสินเช่ือไปยงัธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม ส่งผลใหธ้นาคารธนชาตเป็นเพียงบริษทัแห่งเดียวในกลุ่มธนชาต

ท่ีดาํเนินธุรกิจสถาบนัการเงิน โดยบริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลงัในปี 2549  

ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนสถานะจากบริษทัเงินทุนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธนชาต (Holding 

Company) พร้อมทั้งไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)” 

การจดัตั้งกลุ่มธุรกจิทางการเงนิธนชาต ตามเกณฑ์การกาํกบัแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 

จากท่ีสถาบนัการเงินมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย ในรูปแบบเครือข่ายหรือกลุ่มธุรกิจทางการเงินมากข้ึน 

เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธปท. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์การกาํกับแบบรวมกลุ่ม 

(Consolidated Supervision) เพ่ือเป็นการพฒันาการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ

ของสถาบันการเงิน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ยื่นคาํขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2549 โดย ธปท.  

ไดอ้นุญาตการจดัตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัแบบรวมกลุ่ม มีบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของบริษทั 

ในกลุ่มธนชาตท่ีประกอบธุรกิจทางการเงินและเป็นผูถื้อหุ้นบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงต่อมาในปี 2550 กลุ่มธนชาตไดป้ระกาศ

แผนปรับโครงสร้างการถือหุน้บริษทัในกลุ่ม โดยให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจทางการเงิน

ในกลุ่มธนชาตแทนบริษทัฯ 

ธนาคารแห่งโนวาสโกเทยีเข้าร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบักลุ่มธนชาต 

สโกเทียแบงก์ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพในการเติบโตและการแข่งขนัของธนาคารธนชาต และบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

ทางการเงินกบัทีมบริหารมืออาชีพของกลุ่มธนชาต จึงไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงกบับริษทัฯ เพ่ือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นดาํเนินธุรกิจ 

ในธนาคารธนชาตภายใตค้วามเห็นชอบจาก ธปท. โดยในปี 2550 สโกเทียแบงก์ไดเ้ขา้เป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาต 

คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และต่อมาในปี 2552 ไดซ้ื้อหุ้นธนาคารธนชาตจาก 

บริษทัฯ เพ่ิมเติม จนเป็นผูถื้อหุ้นในธนาคารธนชาต คิดเป็นร้อยละ 49.00 และบริษทัฯ ถือหุ้นในธนาคารธนชาต  

ณ ขณะนั้นคิดเป็นร้อยละ 50.92 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมาสโกเทียแบงก์ได้มี 

ส่วนร่วมในการสนับสนุนการดาํเนินกิจการและการส่งผูแ้ทนท่ีมีประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ มาร่วมเป็นผูบ้ริหาร 

ในธนาคารธนชาต เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการดาํเนินธุรกิจและการแข่งขนัให้กบัธนาคารธนชาตเป็นอย่างมาก  

โดยต่อมาสโกเทียแบงกไ์ดเ้ปล่ียนให้ Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษทัในกลุ่มของสโกเทียแบงก์) เป็นผูถื้อหุ้น

ธนาคารธนชาตแทน เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 

การเข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย เพือ่รับโอนกจิการทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยมายงัธนาคารธนชาต 

ดว้ยกลุ่มธนชาต ไดเ้ล็งเห็นความลงตวัของการรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย ทั้งในดา้นทรัพยากรบุคคล 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางจาํหน่ายและการบริการ และการผสมผสานท่ีลงตวัของสินทรัพย ์ในตน้ปี 2553 

ธนาคารธนชาตจึงไดเ้ขา้ประมูลซ้ือหุน้ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ในจาํนวนท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถืออยู่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 47.58 และเป็นผูช้นะการประมูลดงักล่าว 
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โดยธนาคารธนชาตได้รับอนุญาตจาก ธปท. ในการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยในหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด  

(ร้อยละ 100) ซ่ึงต่อมา ธนาคารธนชาตไดท้าํการซ้ือหุน้ธนาคารนครหลวงไทยจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ พร้อมทาํการเสนอซ้ือ

หุน้ทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทยจากผูถื้อหุน้รายอ่ืน จนทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย

คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ ตลท. ไดป้ระกาศให้หุ้นธนาคารนครหลวงไทย 

ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน ตลท. โดยสมคัรใจ ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553 

ต่อมาธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย ได้ร่วมกันเสนอโครงการโอนกิจการทั้ งหมดของธนาคาร 

นครหลวงไทยให้แก่ธนาคารธนชาต ซ่ึง ธปท. ไดป้ระกาศให้ความเห็นชอบโครงการดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษา  

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 อนัเป็นการดาํเนินการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 2 ท่ี ธปท. ประกาศ  

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมัน่คงและยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของระบบสถาบนัการเงิน หลงัจากนั้น

ธนาคารนครหลวงไทยไดท้าํการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ธนาคารธนชาต พร้อมหยดุการประกอบธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 ธนาคารธนชาตไดเ้ปิดรับซ้ือหุ้นธนาคารนครหลวงไทย

จากผูถื้อหุ้นรายย่อยทุกราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยท่ีประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้น 

ไดก่้อนท่ีจะทาํการเลิกบริษทั โดยมีผูถื้อหุ้นจาํนวนหน่ึงไดเ้สนอขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทยให้กบัธนาคารธนชาต  

ทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย รวมทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด หลงัจากนั้นธนาคารนครหลวงไทยไดมี้มติเปล่ียนช่ือบริษทัเป็น “บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)” และเลิกบริษทั 

เม่ือเดือนธนัวาคม 2554 และไดท้าํการจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 

เหตุการณ์สาํคญัในปี 2558 

• วนัท่ี 2 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 1,206 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ี เม่ือรวมกบัการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท หรือจาํนวน 724 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีจ่ายทั้งส้ินหุ้นละ 

1.60 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1,930 ลา้นบาท 

• เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ธนาคารธนชาตไดท้าํการไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ก่อนครบ

กาํหนดจาํนวน 6,000 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2563 และในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ไดท้าํการไถ่ถอน 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ ชนิดระบุช่ือ ไม่มีประกนั ท่ีครบกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 5,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี เพ่ือทดแทนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ

ดงักล่าว ธนาคารธนชาตไดท้าํการออกและเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนประเภทท่ี 2 ตามเกณฑ ์

Basel III คร้ังท่ี 1/2558 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2568 ซ่ึงผูอ้อกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด มูลค่ารวมทั้งส้ิน 

7,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ต่อปี โดยตราสารดอ้ยสิทธิดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตท่ีระดบั A 

จากบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกัด และได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้นับเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 2 ได้ทั้ งจาํนวน ซ่ึงเป็นการ

เสริมสร้างความแขง็แกร่งของเงินกองทุนของธนาคารธนชาต 

• เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาตไดจ้ดทะเบียน

เสร็จส้ินการชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ ซ่ึงธนาคารธนชาตมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย

ดงักล่าวแต่ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชี ส่งผลให้ธนาคารธนชาตไม่มีภาระภาษีในปี 2558 ดงันั้น ธนาคาร

ธนชาตจึงไดพิ้จารณาตั้งสาํรองส่วนเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ธนาคารธนชาต ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรจากการ

ดาํเนินงานปกติของกลุ่มธนชาต 
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• เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลงวด 6 เดือนแรก

ของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลระหวา่ง

กาลในวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 มีกาํหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

• ธนาคารธนชาตได้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของธนาคารธนชาตให้แก่ผู ้ถือหุ้นของธนาคาร 

ธนชาตตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ระหว่างวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 - วนัท่ี  

5 ตุลาคม 2558 โดยธนาคารธนชาตไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนรวมทั้งส้ินจาํนวน 5,512 ลา้นบาท ทาํให้ธนาคาร

ธนชาตมีทุนท่ีชาํระแลว้รวมทั้งส้ินจาํนวน 60,649 ลา้นบาท และไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. ในการนบัหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าวเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารธนชาต การเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นการทดแทนการไถ่ถอนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยทุน ท่ีไม่สะสมดอกเบ้ียจ่าย และไม่ชาํระดอกเบ้ียในปีท่ีไม่มีผลกาํไรของธนาคารธนชาต คร้ังท่ี 1/2553 

(หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ Hybrid Tier 1) จาํนวน 7,130 ลา้นบาท หลงัหุ้นกูค้รบอาย ุ5 ปี ในวนักาํหนดชาํระดอกเบ้ีย เน่ืองจาก 

ธนาคารธนชาตไม่สามารถนบัหุน้กูด้งักล่าวเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ของธนาคารธนชาตไดเ้ต็มทั้งจาํนวนตามหลกัเกณฑ ์

Basel III ท่ี ธปท. กาํหนด 

รางวลัในปี 2558 

• ธนาคารธนชาต ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ในฐานะท่ีเป็นองค์กร 

ผูท้าํประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม โดยมีผลงานเด่น คือ โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม..เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” ซ่ึงเป็น

โครงการท่ีไดด้าํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ การธาํรงและรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบติัเก่ียวกบัมารยาทไทยในชีวติประจาํวนั 

• ธนาคารธนชาต ไดรั้บรางวลั Bank of America Merrill Lynch จากการปฏิบติัการโอนเงินตราต่างประเทศ  

ดว้ยขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้งตามแบบฟอร์ม (Format) การโอนเงินระหว่างประเทศในลกัษณะ Straight Through 

Processing (STP) ซ่ึงเป็นการดาํเนินการโดยระบบทั้งกระบวนการโอนเงิน โดยรางวลัดงักล่าวจะมอบให้กบัธนาคารท่ีมี

การทาํรายการเงินโอนต่างประเทศได้ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้มูลการโอนเงินของลูกคา้ธนาคาร ส่งผลให้เกิดความ

รวดเร็วในการให้บริการโอนเงินระหวา่งประเทศ โดยมีอตัราความครบถว้นถูกตอ้งมากกวา่ร้อยละ 98.5 ซ่ึงส่งผลให้

ค่าใชจ่้ายโดยรวมลดลง จากการท่ีไม่มีการดาํเนินการโดยพนกังานในการรับเงินโอนต่างประเทศท่ีประเทศปลายทาง

ของผูรั้บเงิน 

• ธนาคารธนชาต รับรางวลั The Best Mobile Payments Program จากมาสเตอร์การ์ด ในงาน MasterCard 

Innovation Forum 2015 ท่ีประเทศมาเลเซีย รางวลัดงักล่าว ธนาคารธนชาตไดรั้บจากการใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุน 

ในการให้บริการบตัร WeCard by TrueMoney ซ่ึงเป็นบตัรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงินใบแรกของประเทศไทย ท่ีเป็น 

ทั้งรูปแบบบตัรเสมือน (Virtual Card) สามารถใชช้อ้ปป้ิงไดใ้นร้านคา้ออนไลน์ และบตัรพลาสติก (Physical Card)  

ท่ีสามารถใช้ซ้ือของตามร้านค้าทั่วไป ท่ีรับบัตรมาสเตอร์การ์ด รางวัลน้ีถือเป็นเคร่ืองการันตีความเป็นผู ้นํา 

ดา้นนวตักรรมธุรกิจการชาํระเงินออนไลน์ผา่นมือถือของธนาคารธนชาตอยา่งแทจ้ริง 

• บล. ธนชาต ไดรั้บรางวลั Top 3 Analysts for 2014 the Best Analyst Award 2 สาขา ในการประกาศรางวลั IAA 

2014 Best Analyst Awards ซ่ึงจดัโดยสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทุน เพ่ือประกาศยกยอ่งนกัวิเคราะห์และทีมวิจยัท่ีมี

ผลงานยอดเยีย่ม โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากผลโหวตของนกัลงทุนรายยอ่ยและนกัลงทุนสถาบนั พร้อมดว้ยเกณฑ์

การพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยอย่างเขม้งวดจากคณะกรรมการตดัสิน นักวิเคราะห์ของ บล. ธนชาต ไดรั้บรางวลั  
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2 สาขาสําคัญ ในประเภทนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ คุณพิมพ์ผกา นิจการุณ ในสาขานักกลยุทธ์ทางปัจจัยพ้ืนฐาน  

และคุณสรัชดา ศรทรง ในสาขากลุ่มธุรกิจการเงิน รางวลัดงักล่าวนบัเป็นรางวลัแห่งความภาคภูมิใจของ บล. ธนชาต  

ท่ีการันตีคุณภาพของทีมนกัวเิคราะห์และความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

• บล. ธนชาต ไดรั้บรางวลัการประเมินของ ตลท. ใหเ้ป็นบริษทัท่ีมีระบบและการกาํกบัดูแลในระดบัดีมาก “ระดบั 

A” ต่อเน่ือง 2 ปีซอ้น เป็นเคร่ืองยนืยนัความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้วา่บริษทัไดใ้หบ้ริการ ใหค้าํแนะนาํการลงทุนดูแลทรัพยสิ์น

ลูกคา้ ตลอดจนมีการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ และมีการกาํกบักิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นการเสริมสร้างคุณภาพท่ีดี

ใหก้บัอุตสาหกรรมหลกัทรัพยใ์นระยะยาว 

• บลจ. ธนชาต ควา้รางวลัสาํคญัไดถึ้ง 2 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลั Best Fund House: Domestic Fixed Income ท่ีมอบ

ใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยอดเยี่ยมดา้นตราสารหน้ี และรางวลั Morning Star Awards กองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ ประเภทตราสารหน้ี ให้แก่กองทุนเปิดธนชาตตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ (T-NFRMF) ทั้ งน้ี รางวัล 

Morningstar Thailand Fund Awards จดัข้ึนโดย บริษทั มอร์น่ิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ 

Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN) บริษทัชั้นนาํของโลกทางดา้นการใหบ้ริการขอ้มูลและการวิเคราะห์เก่ียวกบัการ

ลงทุนต่าง ๆ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินรางวลัเพ่ือความเป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกนักบัหลกัเกณฑท่ี์ Morningstar 

ใชใ้นประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

• กองทุน T-TSARN ของ บลจ. ธนชาต ได้รับรางวลักองทุนตราสารหน้ียอดเยี่ยมแห่งปีจากงาน Money & 

Banking Awards 2015 จดัโดยวารสารการเงินการธนาคาร 

• ธนชาตประกนัภยั รับรางวลัดา้นการบริหารงานดีเด่น “บริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีการบริหารงานดีเด่น ต่อเน่ือง

ถึง 3 ปีซอ้น” โดยในปีน้ีไดอ้นัดบัท่ี 2 จากคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) รางวลั

น้ี ถือเป็นรางวลัสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ธนชาตประกนัภยัเป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพ ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของผูบ้ริหาร

และพนักงานท่ีมีส่วนร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงาน มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล นําเสนอ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตอบโจทยลู์กคา้อยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น ครอบคลุมทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

หมายเหตุ 1) ร้อยละการถือหุ้นแสดงนบัรวมการถือหุ้นโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 2) บริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีถืออยู ่
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นโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มธนชาต 

ในปี 2559 กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดกลยุทธ์องค์กร โดยมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลุ่มธุรกิจการเงินครบวงจร  

ท่ีพร้อมดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ เพ่ือเติมเตม็ทุกความตอ้งการทางการเงินของลูกคา้ ภายใต้

วสิยัทศัน์ท่ีไดก้าํหนดไว ้คือ 

“เป็นสถาบันการเงนิทีด่ทีีสุ่ดในการให้บริการทางการเงนิทีค่รบและครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและคาํแนะนําทีเ่ป็นเลศิ” 

โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ถูกสร้างข้ึนจาก 3 แนวคิดหลกั คือ การเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงินแบบ 

ครบวงจร (Universal Banking) และการยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือให้ตรงกับ 

ความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม (Customer Centric) ตลอดจนการร่วมมือและร่วมใจกนัของทุกหน่วยงาน  

เพ่ือส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศให้กับลูกค้า (Collaboration) ความพยายามและความสําเร็จภายใต้ 3 แนวคิดหลกัน้ี  

ไม่เพียงแต่ทําให้กลุ่มธนชาตเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจรท่ีประสบความสําเร็จในการแข่งขนั แต่ยงัเป็น 

พลงัสําคญัในการท่ีจะทาํให้ธนาคารธนชาตเป็นธนาคารระดับชั้นนาํของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยข์องประเทศ 

ไดใ้นอีก 3 ถึง 5 ปีขา้งหนา้ 

นอกจากน้ี ภายใตค้วามเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก์ กลุ่มธนชาตได้นําความ

เช่ียวชาญและนวตักรรมของสโกเทียแบงก ์มาพฒันาระบบงานใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น ระบบงานของงานขายและ

งานบริการ (CRM Tools for Sales & Service) ซ่ึงเป็นระบบงานสําคญัท่ีจะเพิ่มความสามารถในการให้คาํปรึกษา 

แนะนาํผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้  ระบบ LEAP for Internet Banking และ Mobile Banking  

ซ่ึงเป็นระบบงานท่ีจะช่วยผลกัดันให้ธนาคารธนชาตก้าวเข้าสู่การเป็นธนาคารดิจิตอล เพ่ือเข้าถึงและตอบสนอง 

ไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ในปัจจุบนั และระบบ LOS System (Loan Origination System) เป็นระบบงานอนุมติัสินเช่ือ 

ท่ีทนัสมยั ยกระดบัคุณภาพการอนุมติัสินเช่ือของธนาคารธนชาตให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และลดความเส่ียงจากการเป็น 

หน้ีด้อยคุณภาพ โดยใช้ระบบ Credit Scoring ท่ีน่าเช่ือถือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ รวมถึง 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ อนันาํมาซ่ึงความพึงพอใจและประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ 

ตลอดจนเพ่ิมจาํนวนการถือครองผลิตภณัฑแ์ละรายไดใ้หแ้ก่ธนาคารธนชาต 

กลุ่มธนชาต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการธนาคารธนชาตจะพิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ 

และภารกิจ (กลยุทธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ) ท่ีสําคญัเป็นประจาํทุกปี พร้อมส่ือสารกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ

เพ่ือให้พนักงานทุกคนทุกหน่วยธุรกิจมีความมุ่งมัน่เดียวกัน ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และลงมือปฏิบติัอย่างจริงจัง  

ให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ท่ีวางไว ้โดยในปี 2559 น้ี กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดความมุ่งมัน่ทางกลยุทธ์ 

(Strategic Intents) 4 ประการ ตามความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีจะนาํเสนอ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกช่วงเวลาของชีวติ ดงัน้ี 

1. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเสนอนวตักรรมใหม่ของผลิตภณัฑเ์งินออมและการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ เพ่ือท่ีจะไดม้าและ

รักษาไวซ่ึ้งลูกคา้ โดยผา่นการบริการท่ีเป็นเลิศ 

2. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเสนอความคุม้ครองภายใตผ้ลิตภณัฑ์กลุ่มประกนัท่ีเหมาะสมตอบโจทยลู์กคา้ ภายใต้

กลุ่มธนชาต เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในความสาํเร็จทางการเงิน 
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3. เรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในความสําเร็จของลูกคา้ในการให้คาํปรึกษาการระดมทุนและการกู้ยืม 

ท่ีตรงตามความตอ้งการในแต่ละกลุ่มลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้มีระบบการเงินท่ีดีข้ึน 

4. เรามีความมุ่งมั่นท่ีจะเช่ือมโยงลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารธนชาตได้ทุกท่ี ทุกเวลา และ 

ทุกช่องทางผา่นระบบบริการธนาคารดิจิตอล 

อีกทั้ง กลุ่มธนชาตไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการ CEO’s Focus Agenda 4 ประการ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้

เป้าหมายท่ีวางไวป้ระสบความสาํเร็จอยา่งมีคุณภาพและเป็นระบบ ดงัน้ี 

1. ผลการดําเนินงานของธนาคารธนชาตมีกําไรสุทธิ การขยายตัวทางด้านสินเช่ือ รายได้ดอกเบ้ียสุทธิและ

อตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) บรรลุตามเป้าหมายหรือ

เกินเป้าหมายท่ีกาํหนด (Financial Target) 

2. พฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลกั และกระบวนการทาํงานตั้งแต่ตน้จนถึงการส่งมอบบริการให้ลูกคา้ รวมถึง

เคร่ืองมือสาํหรับสนับสนุนการขายให้ทีมงานทุกช่องทางการขายและหน่วยงานสนับสนุนการทาํงาน เพ่ือให้บริการ

ลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Customer Growth Initiatives) 

3. ดําเนินการรวมศูนย์งานสนับสนุน พฒันาเทคโนโลยีให้ทันสมัย ปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการ บริหารจัดการความเส่ียง และบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล (Operational 

Improvement) 

4. พฒันาระดบัหวัหนา้งานและทีมงานใหแ้ขง็แกร่ง โดยมุ่งเนน้การพฒันาความเป็นผูน้าํ การกระจายอาํนาจหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบ การสับเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน (Enhancing Human Capital Capabilities) 

และเพ่ือให้ทุกความมุ่งมัน่ทางกลยุทธ์ทุกเป้าหมาย ให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้องค์กร

ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั กลุ่มธนชาตไดมี้การส่ือสารปรัชญาในการทาํธุรกิจ (Business Philosophy) 3 ประการ 

ดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ในบุคลากร กลุ่มธนชาตมีความเช่ือวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่ามากท่ีสุด และตระหนกัวา่

การเติบโตของกลุ่มธนชาตเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถและความซ่ือสตัยข์องบุคลากรของกลุ่มธนชาต 

2. อุทิศตนเพ่ือความเป็นเลิศ กลุ่มธนชาตให้ความสาํคญักบัการบรรลุถึงความเป็นเลิศอยา่งจริงจงั เรามีการพฒันา

และปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านการพฒันานวตักรรมต่าง ๆ ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในดา้น

เทคโนโลย ี

3. ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสงัคม กลุ่มธนชาตมีความใส่ใจอยา่งมากในการรับผิดชอบต่อสงัคม 
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นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษทัในกลุ่มธนชาต 

บริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ท่ีถือหุน้บริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในระดบัท่ีมีอาํนาจ

ควบคุมกิจการ (มากกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้) โดยมีแนวทางบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ดงัน้ี 

นโยบายการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาตเป็นประจาํทุกปี และ

ใหบ้ริษทัลูกทุกบริษทัจดัทาํแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ปี เสนอให้บริษทัแม่พิจารณาวา่มีแนวทางดาํเนิน

ธุรกิจสอดรับกบันโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจหรือไม่ และจะมีการประเมินผล ทบทวน และปรับแผนธุรกิจและ

งบประมาณเป็นประจาํ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการแข่งขนัของธุรกิจ 

การดูแลการประกอบธุรกจิบริษัทลูก 

บริษทัฯ และธนาคารธนชาตจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมเป็นกรรมการในบริษทัลูก เพ่ือร่วมกาํหนด

นโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้ งสามารถกาํกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทลูกได้อย่างใกล้ชิด  

โดยรายงานผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

บริษทัลูกของธนาคารธนชาต 

กรรมการผูจ้ดัการบริษทัลูกของธนาคารธนชาตรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือน ต่อคณะกรรมการ

บริหาร และมีการสรุปรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

บริษทัในกลุ่มธนชาต 

สายการเงินของบริษทัฯ และของธนาคารธนชาต จดัทาํสรุปงบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทั

ในกลุ่ม รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน 

การรวมศูนย์งานสนับสนุน 

เป็นการรวมงานสนบัสนุนท่ีแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาตตอ้งใชบ้ริการไว ้ณ บริษทัใดบริษทัหน่ึง แลว้ให้บริการแก่

บริษทัในกลุ่มธนชาตทั้งหมด เพ่ือเป็นการจดัการใหมี้การใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นความเช่ียวชาญ

ของพนกังานผูป้ฏิบติังาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ  และความประหยดัในเร่ืองอตัราพนกังาน ซ่ึงในปัจจุบนัได้

มีการรวมศูนยง์านสนับสนุนในกลุ่มธนชาต เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพฒันาระบบงานและ

ระเบียบคาํสัง่ งานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั งานปฏิบติัการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการอิเลก็ทรอนิกส์ งานธุรการ

และจดัซ้ือทรัพยสิ์น งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหน้ีรายยอ่ยและงานตวัแทนเรียกเก็บหน้ี โดยพิจารณา

ปฏิบติัตามกฎหมายและประกาศของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกาํกบัดูแลกจิการบริษัทแม่และบริษัทในกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตให้ความสําคญัดา้นการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง โดยยึดหลกัการให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

อย่างเหมาะสม โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน รวมถึงแบ่งแยกหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือใหมี้การตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยา่งเหมาะสม 

(Check & Balance) และจดัให้มีประกาศ คาํสั่ง ระเบียบการปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ครอบคลุมธุรกิจท่ีดาํเนินการ

และการปฏิบติัท่ีสาํคญั เปิดเผยใหพ้นกังานทุกคนสามารถศึกษาทาํความเขา้ใจไดต้ลอดเวลา 
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ดา้นการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคารธนชาตและบริษทัในกลุ่ม เป็นทีมงานท่ีทาํการ

ตรวจสอบการปฏิบติังานของบริษทัในกลุ่มธนชาต ให้มีการปฏิบติังานถูกตอ้งตามระเบียบ ระบบงานท่ีกาํหนด และ 

การตรวจสอบความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบติังาน พร้อมเสนอขอ้แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือให้มีการควบคุมท่ีดียิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance) ของธนาคารธนชาตและบริษทัในกลุ่ม 

เป็นหน่วยงานติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คาํสั่งท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ และการปฏิบติังานของธุรกิจท่ีกลุ่ม 

ธนชาตดาํเนินการอยู่เผยแพร่ให้พนักงานทาํความเขา้ใจ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้บริษทัในกลุ่มธนชาตมีการประกอบ

ธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ทางการประกาศกาํหนด 

การกาํกบัดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบของแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแล ควบคุมและตรวจสอบ เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งมี

อิสระจากฝ่ายจัดการของแต่ละบริษัท เพ่ือให้แต่ละบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างมี

ประสิทธิผล รวมถึงสอบทานใหมี้รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง โดยในการกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่ม หน่วยงานตรวจสอบ

ของธนาคารธนชาตเป็นผูด้าํเนินการสรุปผลการตรวจสอบของบริษทัในกลุ่ม และรายงานการตรวจสอบของหน่วยงาน

ทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาให้ความเห็น

ตลอดจนถึงแนวทางการดาํเนินการ 

ในส่วนของการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

ทั้งในระดบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจดัโครงสร้างให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) กบักรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนกาํหนดขอบเขตหนา้ท่ีให้เป็นไปตามหลกัธรรมา 

ภิบาลท่ีทางการประกาศกาํหนด นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ประกาศให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในกลุ่มธนชาตถือปฏิบติั โดยยดึหลกัความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส และไม่ทาํการท่ีเป็น

การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

การบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ มีระบบการดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง

การจดัให้มีการจดัการความเส่ียงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานทางการ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีสาํคญั ๆ ของบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีอาจตอ้งการ

การสนับสนุนทางการเงินหรือการจดัการจากบริษทัฯ โดยตรง ซ่ึงมีการจดัทาํรายงานสถานะความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ 

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัในกลุ่มเป็นประจําทุกเดือน ทั้ งน้ี นโยบาย 

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดจ้ดัทาํตามแนวทางท่ี ธปท. กาํหนด 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีมีนัยสําคญัจากงบการเงินรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  

2556 - 2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

2558 2557 2556 

จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 
      

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

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 334 0.83 464 1.16 467 0.88 

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

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

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

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

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

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

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบีย้ 
      

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

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 742 1.85 1,302 3.26 531 1.00 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,956 4.87 1,098 2.75 13,592 25.65 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 272 0.68 264 0.66 800 1.51 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 310 0.77 179 0.45 815 1.54 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,043 5.08 1,711 4.29 2,282 4.31 

รายไดเ้งินปันผล 359 0.89 350 0.88 634 1.20 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,327 3.30 1,619 4.06 1,722 3.25 

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

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 40,204 100.00 39,908 100.00 52,981 100.00 
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ธุรกจิธนาคารพาณชิย์ 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชยต์าม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท.  

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งประกอบกิจการเป็นผูแ้นะนําซ้ือขายหน่วยลงทุน แนะนําเปิดบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์นายหน้า

ประกนัภยั/ประกนัชีวติ ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริการเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้กูแ้ละดูแลรักษาหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 614 สาขา สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ

ธนาคารธนชาต มีจาํนวน 49 แห่ง แบ่งเป็น สาํนกังานแลกเปล่ียนเงินภายในท่ีทาํการสาขา หรือ Booth in Branch จาํนวน 

25 แห่ง สาํนกังานแลกเปล่ียนเงินภายนอกท่ีทาํการสาขา หรือ Stand Alone จาํนวน 24 แห่ง เคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั 

(Automatic Teller Machine: ATM) จาํนวน 2,128 เคร่ือง เคร่ืองฝากและถอนเงินสดอตัโนมติั (Recycling Machine) 

จาํนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองฝากเงินสดอตัโนมติั (Cash Deposit Machine) จาํนวน 42 เคร่ือง และเคร่ืองบนัทึกรายการสมุด 

คู่ฝากอตัโนมติั (Passbook Update Machine) จาํนวน 120 เคร่ือง 

กลุ่มผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตไดด้าํเนินการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายของ

ลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีผลิตภณัฑ ์4 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

กลุ่มที ่1 บริการด้านเงนิฝาก 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ให้บริการด้านเงินฝากกับกลุ่มลูกคา้ทั้ งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น  

6 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit) เงินฝากประจาํ (Fixed Deposit) บตัรเงินฝาก (Negotiable Certificate 

of Deposit) เงินฝากปลอดภาษี (Tax Free Deposit) เงินฝากกระแสรายวนั (Current Deposit) และเงินฝากเงินตรา

ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2558 ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกคา้ขนาดเล็กและกลาง ทั้ งลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ธุรกิจ  

ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายผ่านช่องทางการขายและการทาํรายการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของธนาคาร

ธนชาต ซ่ึงในปีน้ี ธนาคารธนชาตไดใ้หค้วามสาํคญักบัผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทการทาํธุรกรรม (Transaction Account) 

เพ่ือเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการของธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลกั (Main Bank) ในดา้นการทาํธุรกรรมหรือการ

เดินบญัชี โดยธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง 

โดยในช่วงตน้ปี ธนาคารธนชาตไดน้าํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่จาํนวน 2 บญัชี คือ บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั Premium 

Current Plus และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั Freever-more เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่มนิติบุคคล 

ขนาดกลางท่ีทาํธุรกิจ และลูกคา้บุคคลรายยอ่ยท่ีทาํการคา้ขนาดเล็ก นอกจากนั้น ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ธนาคาร 

ธนชาตไดอ้อกผลิตภณัฑแ์ละการตลาดใหม่สําหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา คือ บญัชีออมทรัพยฟ์รีเวอ่ร์ไลท์ ซ่ึงจะช่วยให้

ลูกคา้ในแต่ละกลุ่มขา้งตน้ ไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํธุรกรรมท่ีหลากหลาย ผ่านช่องทางสาขา ตู ้ATM และ
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อินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิง (Thanachart iNet หรือ Thanachart iBiz) โดยการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง 

นอกจากนั้น ในช่วงคร่ึงปีหลงั ธนาคารธนชาตไดอ้อกผลิตภณัฑเ์งินฝากดอกสะดุง้ ซ่ึงเป็นเงินฝากประจาํมีระยะเวลา 

5 เดือน และ 10 เดือน เพ่ือขยายฐานลูกคา้รายยอ่ยบุคคลธรรมดามากยิง่ข้ึน 

กลุ่มที ่2 บริการด้านเงนิให้สินเช่ือ 

2.1 สินเช่ือธุรกจิ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

สินเช่ือธุรกิจเป็นวงเงินสินเช่ือเพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ หรือใชเ้สริมสภาพคล่องหมุนเวียน 

ในกิจการ ซ่ึงลูกคา้สามารถเลือกใชบ้ริการไดห้ลากหลายประเภทสินเช่ือ 

1) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking) ธนาคารธนชาตไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์และบริการต่าง ๆ 

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่วา่จะเป็นเงินใหสิ้นเช่ือในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น เงินใหกู้ท่ี้มีความ

ยืดหยุน่ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Flexible Loan) บริการหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) เพ่ือคํ้าประกนั 

การประมูลงาน สญัญา ผลงาน และการชาํระค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ เงินใหสิ้นเช่ือโครงการ (Project Finance) เงินให้

สินเช่ือเพ่ือการนาํเขา้และส่งออก (Trade Finance) รวมไปถึงการเป็นท่ีปรึกษาดา้นการเงิน เพ่ือช่วยให้ลูกคา้มีตน้ทุนทาง

การเงินอยา่งเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้ งทางดา้นตลาดตราสารหน้ีและตลาดทุน (Debt and Capital 

Market) เช่น การออกหุ้นกู ้การระดมทุนเพ่ือจดทะเบียนใน ตลท. เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัเสนอผลิตภณัฑท่ี์ช่วยบริหาร

ความเส่ียงแก่ลูกคา้ เช่น Interest Rate SWAP (IRS) เพ่ือช่วยป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย หรือ

ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่วา่จะเป็น Forward Contract, Foreign Currency SWAP เป็นตน้ นอกจากน้ี 

ธนาคารธนชาตยงัช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ในการบริหารจดัการดา้นการเงิน (Cash Management) โดยเสนอ

ผลิตภณัฑด์า้นการบริหารเงินสดท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลายอีกดว้ย 

2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Commercial Banking) สําหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอ่มนั้น ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้บริการสินเช่ือท่ีมีความยืดหยุน่หลากหลาย โดยจะพิจารณาให้ตามความตอ้งการ

ของลูกคา้แต่ละราย เช่น สินเช่ือเติมเตม็ (Top Up Facilities) ซ่ึงเป็นวงเงินพิเศษเพิ่มเติมสาํหรับลูกคา้ วงเงินเบิกเกินบญัชี 

(O/D) เพ่ือใชห้มุนเวียนในกิจการ หนังสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) สาํหรับลูกคา้ธุรกิจหรือลูกคา้บุคคลท่ีมี 

ความตอ้งการใชว้งเงินคํ้ าประกนัสินเช่ือในการคํ้ าประกนัการดาํเนินงานให้กบัหน่วยงาน บริษทั ทั้ งจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการบริหารเงินสด (Cash Management) อีกดว้ย 

3) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) สําหรับกลุ่มลูกคา้ SMEs ธนาคารธนชาตมีผลิตภณัฑ์สินเช่ือ SMEs  

ซ่ึงเป็นสินเช่ือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท เน้นการอนุมติัท่ีรวดเร็ว โดยจะเน้นการขายผ่านช่องทางสาขาของ

ธนาคารธนชาตเป็นหลกั 

การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตมุ่งขยายธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีความตอ้งการวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารธนชาตเป็นพิเศษ ซ่ึงปัจจุบนัธนาคาร 

ธนชาตมีผลิตภณัฑ์ “สินเช่ือ SMEs” ซ่ึงเน้นการอนุมติัท่ีรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการเงินลงทุนหรือ 

เงินหมุนเวยีนแก่ลูกคา้ อีกทั้ง ธนาคารธนชาตไดร่้วมกบับรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (“บสย.”) ในการ
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 2-4 

ค ํ้ าประกนัสินเช่ือ เพ่ือสนับสนุนผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพแต่อาจมีขอ้จาํกดัดา้นหลกัประกนั ทาํให้มีโอกาสเขา้ถึง

สินเช่ือได้มากข้ึน พร้อมเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัเน้นการประชาสัมพนัธ์และจัดโครงการ

ส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้ยอดสินเช่ือและขยายฐานลูกคา้ 

สําหรับกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ธนาคารธนชาตยงัคง

มุ่งเน้นการพฒันาความสัมพนัธ์อนัดีกับลูกคา้ และนําเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีครบวงจร ทั้ งผลิตภณัฑ์สินเช่ือ 

บริการดา้นการคา้ต่างประเทศ บริการบริหารจดัการดา้นการเงิน ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย 

2.2 สินเช่ือเพือ่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเกีย่วกบัรถยนต์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บริการสินเช่ือเพ่ือผูป้ระกอบการเก่ียวกบัรถยนตท่ี์มีความตอ้งการวงเงินกู ้ประเภทวงเงินกูร้ะยะสั้น เพ่ือใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ และวงเงินกู้ระยะยาวเพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจ หรือลดต้นทุน 

ทางการเงิน รวมถึงเสนอบริการทางการเงินดา้นอ่ืน ๆ เช่น สินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และการให้สัญญาเช่า

ทางการเงิน (Financial Lease) เป็นตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

มุ่งเนน้การให้บริการดา้นสินเช่ือกบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นพนัธมิตรอนัดีในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์กบั

ธนาคารธนชาตเสมอมา โดยธนาคารธนชาตใช้ฐานข้อมูลท่ีมีอยู่พฒันาเคร่ืองมือสําหรับพิจารณาและกลัน่กรอง 

การอนุมติัสินเช่ือภายใตเ้กณฑก์ารควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Credit Scoring) นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัมุ่งเนน้

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบและช่องทางความสัมพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม ไม่วา่

จะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีธนาคารธนชาตติดต่อผ่านช่องทางบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ กลุ่มลูกคา้รถยนต์ใหม่ และผูป้ระกอบการ

รถยนต์ใชแ้ลว้ท่ีธนาคารธนชาตติดต่อผ่านช่องทางธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ หรือกลุ่มลูกคา้ผูป้ระกอบการรถยนต ์

ใชแ้ลว้ท่ีธนาคารธนชาตติดต่อผา่นช่องทางบริษทัผูใ้หบ้ริการประมูลรถยนต ์เป็นตน้ ในส่วนของธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือเพ่ือ

ใชใ้นธุรกิจ (Fleet) และธุรกิจการใหเ้ช่าทางการเงิน (Financial Lease) ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้การให้บริการบนฐานกลุ่ม

ลูกค้าเดิมท่ีมีศักยภาพและมีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

ช่องทางการขายใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ัว่ประเทศ 

2.3 สินเช่ือเพือ่การค้าต่างประเทศ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

เป็นการใหบ้ริการครบวงจรในดา้นการคา้ต่างประเทศ เช่น การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพ่ือนาํเขา้สินคา้ (Import 

L/C Issuance) และการใหสิ้นเช่ือเพ่ือการนาํเขา้แบบทรัสตรี์ซีท (Trust Receipt) การเป็นตวัแทนในการชาํระเงินค่าสินคา้

ตามเอกสารเรียกเก็บ D/P, D/A ให้แก่ผูข้ายในต่างประเทศ การให้สินเช่ือเพ่ือการส่งออกแบบแพคก้ิงเครดิต (Packing 

Credit) การรับซ้ือและซ้ือลดเอกสารส่งออก (Export Bill Purchased/Discounted) การบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสาร

ส่งออก (Export Bill for Collection) การออกหนงัสือคํ้าประกนัในประเทศและตา่งประเทศ (Letter of Guarantee, Stand-

by L/C) การบริการเงินโอนไปต่างประเทศ และการบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 
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การตลาดและการแข่งขนั 

การบริการท่ีถูกตอ้งแม่นยาํสะดวกรวดเร็ว อตัราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียม ถือเป็นตวัแปรสาํคญัในการส่งเสริม 

ให้ลูกคา้มาใช้บริการด้านธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ โดยธนาคารธนชาตคาํนึงถึงการตอบสนองความตอ้งการและ 

การส่งเสริมการทาํธุรกรรมของลูกคา้ในภาพรวม ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายการขยายฐานลูกคา้ทั้งท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารธนชาตไดส้นบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือการนาํเขา้ สินเช่ือเพ่ือการส่งออก เพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกคา้ รวมทั้งให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัเอกสารการคา้ต่างประเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ  

อีกทั้ ง ธนาคารธนชาตได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการค้าต่างประเทศให้มีความหลากหลายและตรงตาม 

ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งข้ึน โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีครอบคลุมอยู่ในทุกทวีป  

เพ่ือบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการจากธนาคารธนชาต 

2.4 สินเช่ือเช่าซื้อรถยนต์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ธนาคารธนชาตให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ใหม่ สินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตใ์ชแ้ลว้ ผ่านช่องทางการขายรถยนตโ์ดยผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนตใ์ชแ้ลว้ และการให้บริการสินเช่ือ 

Sale and Lease Back ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“สินเช่ือธนชาตรถแลกเงิน” ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารธนชาต โดยสินเช่ือ

รถแลกเงินเป็นสินเช่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเงินสด ดว้ยวงเงินอนุมติัท่ีสูงกวา่สินเช่ือเงินสด

ส่วนบุคคลและมีระยะเวลาการผ่อนชาํระนานกว่าสินเช่ือบุคคลทั่วไป ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกระยะเวลาและค่างวด 

ท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการผอ่นชาํระได ้

การตลาดและการแข่งขนั 

จากสภาวะการขายรถยนต์ในประเทศคร่ึงปีแรกของปี 2558 ท่ีหดตวัลงกวา่ร้อยละ 16 ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเช่าซ้ือมีการแข่งขนักนัทางดา้นราคาสูงข้ึน ธนาคารธนชาตจึงไดป้รับกลยทุธ์ในการทาํตลาดโดยมุ่งเนน้ทาํความ

ร่วมมือกบัผูผ้ลิตรถยนตห์ลากหลายยีห่อ้ เพ่ือออกแคมเปญส่งเสริมการขาย ส่งผลให้สัดส่วนการตลาดในสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตใ์หม่ของธนาคารธนชาตสูงข้ึน 

ในดา้นของสินเช่ือรถยนตใ์ชแ้ลว้ ธนาคารธนชาตมีการปรับนโยบายและกระบวนการพิจารณาเครดิต เพ่ือการ

ควบคุมคุณภาพหน้ีท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการสินเช่ือรถแลกเงินแก่ลูกคา้เดิมของ

ธนาคารธนชาต โดยมีจุดบริการทางสาขาท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศกวา่ 600 สาขา และมีการออกแคมเปญส่งเสริม

การขาย “ผอ่นดี มีเงินคืน” มุ่งเนน้ในการแนะนาํความจาํเป็นในการใชสิ้นเช่ือและประโยชน์จากการผ่อนชาํระตรงตาม

กาํหนด โดยลูกคา้ท่ีผอ่นชาํระตรงและครบกาํหนดจะไดรั้บคืนดอกเบ้ียในปีสุดทา้ยเตม็จาํนวน 

2.5 สินเช่ือบุคคลทีม่หีลกัประกนั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ไดแ้ก่ บริการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑธ์นชาต Home Loan บริการสินเช่ืออเนกประสงค ์ภายใต้

ช่ือผลิตภณัฑสิ์นเช่ือธนชาตบา้นแลกเงิน (Cash Your Home) และสินเช่ือโฮมพลสั (Home Plus) 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตมุ่งเนน้ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการและนาํเสนอบริการท่ีครบวงจร ครอบคลุมทุกความ

ตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงมีการส่งเสริมการตลาดตามสถานการณ์และภาวะการแข่งขนั โดยมีสายงาน Retail & Small 

Business Banking เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เง่ือนไข ตลอดจนอตัราดอกเบ้ีย โดยลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือบา้น และลูกคา้ท่ีตอ้งการสินเช่ืออเนกประสงคโ์ดยใชบ้า้นเป็นหลกัประกนั ทั้งน้ี 

ธนาคารธนชาตจดัใหมี้ช่องทางการให้บริการ โดยเจา้หนา้ท่ีทีมขายลูกคา้ผูบ้ริโภค และเครือข่ายสาขาดูแลการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑต์ามเป้าหมายท่ีกาํหนดในแผนธุรกิจ และทาํการประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ผา่นเครือข่ายสาขา 

2.6 สินเช่ือบุคคลทีไ่ม่มหีลกัประกนั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

การให้บริการด้านสินเช่ือบุคคลโดยไม่มีหลกัประกันประเภทสินเช่ืออเนกประสงค์ท่ีไม่ระบุวตัถุประสงค ์

และระบุวตัถุประสงค ์เพ่ือเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหห้ลากหลาย และครอบคลุมทุกความตอ้งการ 

ตามเง่ือนไขสินเช่ือท่ีกาํหนดภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1) บัตรเครดิต เป็นวงเงินสินเช่ือในบตัรสําหรับใช้ซ้ือสินคา้และบริการแทนเงินสด หรือสามารถเบิกถอน 

เงินสดได ้ธนาคารธนชาตมีบตัรเครดิตร่วมกบั VISA และ Master Card เพ่ือให้บริการบตัรเครดิตหลากหลายประเภท 

โดยแบ่งตามคุณสมบติัของลูกคา้และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีตอ้งการใชบ้ริการบตัรเครดิต ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

- บัตรเครดิตธนชาต Drive สําหรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปท่ีตอ้งการมีบตัรเครดิต โดยมีสิทธิประโยชน์หลกั 

ในการรับส่วนลดในรูปแบบเป็นการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) สาํหรับการเติมนํ้ ามนั สูงสุดท่ีร้อยละ 3.5 

- บัตรเครดติธนชาต MAX Platinum สาํหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการอภิสิทธ์ิ และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ

ความหรูหรา สะดวกสบายในฐานะผูถื้อบตัร และยงัไดรั้บส่วนลดในรูปแบบของการจ่ายคืนเงินบางส่วน (Cash Back) 

สาํหรับทุก ๆ ยอดการใชจ่้ายผา่นบตัร สูงสุดท่ีร้อยละ 0.8 

- บัตรเครดติธนชาต LIVE Platinum เป็นบตัรเครดิตท่ีมุ่งเนน้กลุ่มผูถื้อบตัรรุ่นใหม่ท่ีสนใจการผอ่นชาํระ 

และสิทธิประโยชน์ในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่ดอกเบ้ียบตัรเครดิตทัว่ไป (ร้อยละ 15) โดยจะยงัคงไดรั้บสิทธิพิเศษระดบั

แพลทินมั 

2) บัตรสินเช่ือบุคคลธนชาต (FLASH Plus) เป็นสินเช่ือหมุนเวียนส่วนบุคคล ซ่ึงให้บริการในรูปแบบ 

บตัรสินเช่ือบุคคล ภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ ์“FLASH Plus” เป็นผลิตภณัฑท่ี์เนน้ความสะดวกและรวดเร็วในการถอน ผ่อน 

โอน ทุกโอกาส ดว้ยบริการหลกั ๆ ดงัน้ี 

- บริการโอนเงนิผ่อนสบาย (Sabai Cash) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี ผอ่นชาํระคืนสูงสุด 60 เดือน 

- บริการเงนิสดส่ังได้ (Cash Transfer) โอนวงเงินท่ีเหลือในบตัรเขา้บญัชี เง่ือนไขจ่ายคืนขั้นตํ่าร้อยละ 3 

- บริการเงินสดกดทันที (Cash Advance) ไดท้ัว่โลก 24 ชัว่โมง ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนดว้ยเง่ือนไข 

จ่ายคืนขั้นตํ่าร้อยละ 3 

- บริการผ่อนสบาย (Smile Plan) ผอ่นชาํระสินคา้และบริการ ณ ร้านคา้ท่ีร่วมรายการ ผ่อนชาํระคืนสูงสุด 

60 เดือน 
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3) สินเช่ือส่วนบุคคล (FLASH Loan) เป็นสินเช่ืออเนกประสงค ์สาํหรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ท่ีตอ้งการเงินกอ้น  

โดยลูกคา้สามารถผ่อนชาํระเป็นรายเดือนเท่า ๆ กนัทุกเดือนตามกาํหนดระยะเวลา ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 60 เดือน  

ดว้ยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

4) สินเช่ือสารพัดนึก เป็นสินเช่ืออเนกประสงค์วงเงินกูเ้พ่ิมเติมให้แก่ลูกคา้เช่าซ้ือรถยนตข์องธนาคารธนชาต 

ท่ีมีประวติัการผอ่นชาํระดี โดยลูกคา้สามารถผอ่นชาํระเป็นรายเดือนเท่า ๆ กนัทุกเดือนตามกาํหนดระยะเวลา ระยะเวลา

ผอ่นสูงสุด 60 เดือน ดว้ยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ลา้นบาท 

5) สินเช่ือสําหรับพนักงานในโครงการพิเศษ (Welfare Loan) เป็นสินเช่ือท่ีให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกคา้ของ

บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการกบัธนาคารธนชาต 

6) สินเช่ือเพื่อการศึกษา (Scholar Loan) เป็นสินเช่ือท่ีระบุวตัถุประสงค์ชดัเจน เพ่ือชาํระค่าเล่าเรียน หรือ

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

7) สินเช่ือบําเหน็จคํา้ประกนั เป็นสินเช่ืออเนกประสงคโ์ครงการพิเศษสาํหรับกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการ ผูรั้บบาํนาญ

รายเดือนผา่นกรมบญัชีกลาง 

8) สินเช่ือบุคคล FLASH O/D (Unsecured FLASH O/D) เป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี (Over Draft) ท่ีไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ธนาคารธนชาตจะใหบ้ริการสาํหรับลูกคา้คนสาํคญัของธนาคารธนชาต เพ่ือนาํวงเงินไปใชโ้ดยมี

วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในธุรกิจ 

การตลาดและการแข่งขนั 

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินเช่ือรายย่อยท่ีไม่มีหลักประกัน (Unsecured Lending Product) กําหนดกลยุทธ์ 

ทางการแข่งขนับนพ้ืนฐานความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป้าหมายเป็นสําคญั ทั้ งในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์

การนําเสนอแคมเปญทางการตลาด ช่องทางการบริการและวิธีการให้บริการท่ีเหมาะสมกับลูกค้า ซ่ึงได้จัดให้มี

ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย โดยให้ลูกคา้เลือกไดต้ามความเหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Stage) และวิธีการดาํเนินชีวิต  

(Life Style) โดยเนน้การส่ือสารท่ีเขา้ใจไดง่้าย สามารถใชไ้ดต้ามเง่ือนไขจริง ไม่ยุง่ยาก และตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือการเขา้ถึงลูกคา้ในฐานะผลิตภณัฑใ์นชีวติประจาํวนั (Everyday Needs) 

กลุ่มที ่3 บริการด้านอเิลก็ทรอนิกส์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ให้มีความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายยอ่ยอตัโนมติั (ATS) บริการ

โอนเงินรายใหญ่ระหวา่งธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงินรายยอ่ยระหวา่งธนาคาร (Bulk Payment System) บริการ

รับชาํระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill Payment) บริการบตัรเดบิต นอกจากน้ี ยงัไดพ้ฒันาระบบการให้บริการผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

- บริการ Thanachart iNet 

- บริการ Thanachart SMS Alert 

- ผลิตภณัฑบ์ตัรเดบิตแคชแบ็ก/บตัรเดบิตชวัร์ 
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การตลาดและการแข่งขนั 

รองรับการใหบ้ริการไดท้ั้งบริษทัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ รวมถึงลูกคา้บุคคลท่ีมีความตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว

ในการทาํธุรกรรม โดยเนน้กลยทุธ์ในการขายผ่านช่องทางสาขาแบบ Cross Selling และ Up-selling สาํหรับกลุ่มลูกคา้

บุคคล อีกทั้ งยงัมีการเตรียมความพร้อมในการเพ่ิมช่องทางในการให้บริการต่อไป เพ่ือให้ดึงดูดใจลูกคา้มากยิ่งข้ึน  

เน้นการเขา้ถึง ความง่าย สะดวกรวดเร็ว และความปลอดภยัของการให้บริการ และสามารถรับเงินไดภ้ายในวนัเดียว 

กบัวนัท่ีสั่งโอน ทั้งน้ี ลูกคา้ยงัสามารถสอบถามการใชบ้ริการไดจ้ากสาขาและบริการ Call Center (1770) ไดอี้กดว้ย 

ธนาคารธนชาตไดเ้ปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี 

1. บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์ก้ิงสําหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ เช่น 

สอบถามยอดคงเหลือในบญัชี โอนเงินภายในและระหวา่งธนาคาร ตลอดจนชาํระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ เพ่ิมอีก

หน่ึงช่องทาง 

2. บริการแจง้ขอ้มูลการเงินผา่นระบบ SMS แจง้ผลการทาํรายการไปยงัหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีลงทะเบียนไว้

กบัธนาคารธนชาต ไม่วา่จะเป็นการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชัว่โมง 

3. มอบบริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษของบัตรเดบิตแคชแบ็ก ทั้ งความคุม้ค่าจากการบริการรับเงินคืนเขา้บัญชี 

ทุกยอดการใชจ่้ายผา่นบตัรและความปลอดภยัสูงสุดแก่ผูถื้อบตัร ดว้ยเทคโนโลยีชิพ EMV ท่ีช่วยป้องกนัการโจรกรรม

ขอ้มูลบตัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ธนาคารธนชาตไดอ้อกบตัรเดบิตชวัร์ ภายใต้

สโลแกน “เจ็บไม่กลวั...บตัรชวัร์จ่าย” ท่ีนอกจากจะไดรั้บบริการพิเศษท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ผูถื้อบัตรยงัจะไดรั้บ 

ความคุม้ครองอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุดว้ยวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ตลอด 24 ชัว่โมง 

กลุ่มที ่4 บริการด้านอืน่ ๆ 

4.1 บริการธุรกจิปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการซ้ือขายธนบตัรต่างประเทศ Travellers’ Cheques รวมถึงการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศทนัที และการ

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือธุรกรรมของลูกค้าทางด้านการค้าต่างประเทศ และเพ่ือการโอนเงินตรา

ต่างประเทศเขา้/ออก สาํหรับการรับและชาํระค่าสินคา้และบริการเพ่ือบุคคลธรรมดา รวมถึงการเปิดบญัชีเงินฝากท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็นตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

ธนาคารธนชาตได้มีการขยายเครือข่ายสาขาและสํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ครอบคลุม 

การให้บริการแก่ธุรกิจและนกัท่องเท่ียวไปยงัทัว่ประเทศ รวมถึงการปรับอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยอิง

กบัการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศในตลาดโลกเป็นสําคญั ทาํให้ลูกคา้ของธนาคารธนชาตไดร้าคาท่ีทนัต่อ

เหตุการณ์และเป็นธรรม 
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4.2 ธุรกจิบริการงานสนับสนุนธุรกจิหลกัทรัพย์ 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (Custodian) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน (Fund Supervisor) เป็นผูแ้ทน

ผูถื้อหุ้นกู ้(Bondholder Representative) และเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละตวัแทนชาํระเงิน (Registrar and Paying 

Agent) 

การตลาดและการแข่งขนั 

เพ่ือเติมเต็มธุรกิจให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ในส่วนของการให้บริการ  

เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นและผูดู้แลผลประโยชน์ ธนาคารธนชาตใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมเพ่ือเพิ่มความคล่องตวัในการบริหาร

การเงินและการลงทุนแก่กองทุนต่าง ๆ ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น ผลิตภณัฑด์า้น Cash Management เป็นตน้ ส่วนบริการผูแ้ทน

ผูถื้อหุน้กู ้นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และตวัแทนชาํระเงิน ธนาคารธนชาตอาศยัเครือข่ายธุรกิจ และความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ฐานลูกคา้ของธนาคารธนชาตในการขยายการบริการดงักล่าว 

ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจํากดัในการประกอบธุรกจิ 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตวั โดยไดมี้

การขยายตวัร้อยละ 2.8 จากการประสานการดาํเนินนโยบายการเงินของ ธปท. เพ่ือควบคุมเสถียรภาพดา้นราคาและ

ส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม และนโยบายการคลงัของกระทรวงการคลงั ผา่นทางการใชจ่้ายและ

การลงทุนของภาครัฐอนัเป็นกลไกการส่งผ่านเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา ภาครัฐไดมี้การออก

มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดบัหมู่บา้นและตาํบล มาตรการสินเช่ือ

และมาตรการทางภาษีเพ่ือช่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และมาตรการทางภาษีเพ่ือสนบัสนุนการลงทุนใหม่ 

ในประเทศเพ่ีอกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนและการจา้งงานในประเทศ และโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม

และขนส่ง เพ่ือสนับสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจและเช่ือมโยงระบบคมนาคมเครือข่ายในกลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ถึงแมม้าตรการเบิกจ่ายจากภาครัฐจะล่าชา้ และการดาํเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 

ท่ีเล่ือนออกไปดว้ยปัจจยัความพร้อมและกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง จะทาํให้ภาคเอกชนขาดความเช่ือมัน่และชะลอการ

ลงทุนออกไป อยา่งไรตาม ปัจจยัหลกัท่ีช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปี 2558 คือ การขยายตวัของการใชจ่้ายจากภาครัฐ 

และแรงสนบัสนุนจากภาคการท่องเท่ียวท่ีทยอยปรับตวัดีข้ึน 

ภาพรวมเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2558 ติดลบท่ีร้อยละ 0.9 มีอตัราลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีร้อยละ 1.89 จากปัจจยั

ตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีปรับลดลงมา แรงกดดนัดา้นอุปสงคท่ี์ยงัมีจาํกดั และราคานํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีมีทิศทางปรับตวั

ตามอุปสงคใ์นประเทศอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ปัจจยัภายนอกจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างการผลิต โดยการ

พฒันาเทคโนโลยีทางการขุดเจาะนํ้ ามนั การคน้พบแหล่งนํ้ ามนั Shale Oil รวมถึงท่าทีของสมาชิกของกลุ่มประเทศ

องค์กรร่วมประเทศผูผ้ลิตนํ้ ามนัเพ่ือการส่งออก (OPEC) ท่ียงัคงกาํลงัการผลิตและการยกเลิกการคว ํ่าบาตรประเทศ

อิหร่าน ของสหรัฐฯ และสหภาพยโุรปตามขอ้ตกลงนิวเคลียร์ ท่ีจะเป็นตวัแปรส่งผลใหมี้อุปทานดา้นพลงังานในปี 2559 

มีแนวโน้มท่ีจะลน้ตลาด และปัจจยัภายในจากการลดลงของค่าอตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมติั (Ft) ตามตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ 

ในตลาดโลกท่ีลดลง และมาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐจะส่งผลใหอ้ตัราเงินเฟ้อลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวม

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปทั้งปีท่ีอยู่ในระดบัตํ่าท่ียงัคงอยู่ในระดบัผ่อนปรนภายใตเ้ป้าหมายการเงินของ ธปท. ท่ีให้มีอตัรา 
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เงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียทั้งปีท่ีร้อยละ 2.5 ± 1.5 อนัเป็นเป้าหมายนโยบายการเงินสําหรับปี 2559 และเป็นเป้าหมายระยะ 

ปานกลาง 

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของ ธปท. ตั้งแต่ตน้ปี 2558 นั้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน

ไดมี้มติปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายลงถึง 2 คร้ัง ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ตามทิศทางการปรับตวัของ

เศรษฐกิจโลกและการดาํเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมหลกั ส่งผลให้ดอกเบ้ีย

นโยบายลดลงจากร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี เม่ือคราวประชุมวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และเป็นร้อยละ 1.50 

ต่อ ปี  เ ม่ือคราวประชุมวัน ท่ี  29  เมษายน 2558  และเ ม่ือคราวประชุมล่า สุดในวัน ท่ี  3  กุมภาพัน ธ์  2559 

คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยจากการประเมิน

สถานะเศรษฐกิจไทยในสองไตรมาสสุดทา้ย ยงัคงฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป และภาพรวมของทั้งปีการฟ้ืนตวัยงัไม่

แข็งแกร่งนัก แต่แรงขบัเคล่ือนหลกัมาจากการใช้จ่ายภาครัฐจากงบประจาํและงบลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงการ

ก่อสร้างขนาดเลก็ การบริโภคสินคา้คงทนของภาคครัวเรือนยงัคงฟ้ืนตวัอยา่งชา้และจาํกดัในกลุ่มสินคา้จาํเป็น ส่วนหน่ึง

มาจากรายไดภ้าคเกษตรท่ีตกตํ่า โดยเฉพาะยางพาราและผลผลิตขา้วจากภยัแลง้ และภาระหน้ีภาคครัวเรือนท่ีทรงตวั 

ในระดบัสูง แต่อยา่งไรก็ดี การบริโภคยงัคงมีปัจจยัสนบัสนุนจากรายไดน้อกภาคเกษตรท่ียงัทรงตวั และอตัราเงินเฟ้อ

และราคานํ้ ามนัท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ภาคการท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัจากเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ ในช่วงวนัท่ี 

17 – 18 สิงหาคม 2558 เร่ิมส่งสัญญาณฟ้ืนตวัในไตรมาสท่ี 4 โดยภาพรวมของทั้งปี นกัท่องเท่ียวจีนและมาเลเซียยงัคง

เป็นสดัส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 26.55 และร้อยละ 11.46 ตามลาํดบั ของจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้มาในประเทศไทย 

ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในกลุ่มสินค้าจาํเป็นและบริการ โดยการใช้บริการใช้งานขอ้มูลผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และการจาํหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชยก่์อนการปรับข้ึนราคาภาษีสรรพสามิตในปี 2559  

มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัอยา่งชา้ ๆ แต่จาํกดัในบางธุรกิจ ทั้งน้ี ภาคการผลิตยงัคงมี

กาํลงัการผลิตเหลืออยูม่ากและการลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัรอยูใ่นระดบัตํ่า การส่งออกสินคา้ยงัหดตวัตาม ซ่ึงเป็นผล

จากราคาท่ีอยู่ในระดับตํ่าและปริมาณท่ีลดลงตามอุปสงค์จากประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะจีนและเอเชีย แต่มีความเส่ียง 

ดา้นต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน จากปัจจยัภายนอกของการส่งสัญญาณชะลอตวัของการบริโภคของประเทศเศรษฐกิจจีน สืบเน่ือง

จากการปรับสมดุลโครงสร้างเศรษฐกิจและการปฏิรูปทางการเงินและการคลงัท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต

และการส่งออกทัว่โลก และผลกระทบจากการตดัสิทธิทางการคา้และจดัอนัดบัความเส่ียงให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 

ท่ีทาํการประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป และปัจจยัภายในจากทั้ งกาํลงัซ้ือและการลงทุนท่ีชะลอตวั และภาวะ 

ภยัแลง้ท่ีส่งผลต่อผลิตภณัฑท์างกสิกรรมและการเกษตร 

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ธนาคารธนชาตจัดทําแผนงานในการติดตามและทบทวน

สถานการณ์แวดลอ้ม (Landscape) ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การปรับตวัของราคาสินคา้โภคภณัฑ์ ทองคาํ นํ้ ามนั และราคาสินคา้เกษตร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค  

ทิศทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (G20) และภาคอุตสาหกรรมการส่งออกท่ีหดตวัลง

จากประเทศจีนอนัเป็นประเทศคู่คา้หลกัท่ีสําคญัของไทย รวมถึงปัญหาจากภูมิรัฐศาสตร์โลก (Geopolitcal Risks)  

ซ่ึงกระทบต่อความเช่ือมัน่และการบริโภคในกลุ่มประเทศยูโรโซน ซ่ึงส่งผ่านปัจจัยเส่ียงดังกล่าว ส่งผลโดยตรง 

ต่อปริมาณเงินในตลาด สภาพคล่องของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และการปรับ

ดอกเบ้ียนโยบายของ ธปท. 

ในปี 2559 การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้ืนตวัข้ึน โดยมีการคาดการณ์ของ ธปท. ถึงอตัราการขยายตวั

ท่ีประมาณร้อยละ 3.5 ท่ีจะส่งผ่านจากมาตรการการใชจ่้ายและการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 
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ท่ีอาจจะมีเพ่ิมเติม โดยทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจยงัคงใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ โดยมีอุปสงค์ในประเทศเป็นปัจจยั

สนบัสนุนท่ีสาํคญัและปัจจยัภายนอกยงัคงมีความเส่ียงอยู ่อีกทั้งดา้นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจคู่คา้หลกั การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างการคา้โลก ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ยงัอยู่ในระดบัตํ่า รวมทั้งทิศทางการดาํเนินนโยบายการเงินของประเทศ

อุตสาหกรรมหลกัซ่ึงส่งผลต่อเงินทุนเคล่ือนยา้ยและอตัราแลกเปล่ียน โดยการคาดการณ์เงินเฟ้อทัว่ไปปี 2559 ของ

กระทรวงพาณิชย ์อยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.00 – 2.00 ภายใตส้มมติฐานของการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัข้ึนและสถานะ

ราคานํ้ ามนัดิบของตลาดโลกทยอยปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน รวมทั้งแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจจากปัจจยัภายในประเทศ 

จากการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐท่ียงัคงเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจต่อจากปีท่ีแล้ว 

เช่นเดียวกบัภาคการท่องเท่ียวคาดว่าจะปรับตวัดีข้ึนโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจีน และดา้นการส่งออกสินคา้ทุนมีการ

คาดการณ์วา่จะทรงตวั อยา่งไรก็ดี กระทรวงพาณิชยไ์ดป้รับแผนผลกัดนัการส่งออกปี 2559 ใหข้ยายตวัร้อยละ 5 โดยได้

มีการนบัรวมรายไดจ้ากธุรกิจบริการนาํร่องเขา้ไปดว้ย 6 ธุรกิจ คือ ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ ธุรกิจบนัเทิงและคอนเทนต ์

ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการเก่ียวกบัการตอ้นรับ และธุรกิจบริการวิชาชีพ ดว้ยเล็งเห็นถึงปัจจยัเส่ียง 

จากการขยายตวัของทิศทางตลาดส่งออกโลก 

การติดตามความคืบหนา้ของโอกาส (Opportunity) ในการประกอบธุรกิจในปี 2559 ยงัคงเป็นการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) อยา่งเป็นทางการ ทาํให้เกิดการเคล่ือนยา้ยทุนและแรงงาน 

อยา่งเสรี ประกอบกบักิจการคา้ชายแดนของกลุ่มประเทศชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบา้น CLMV (กมัพูชา ลาว เมียนมา 

และเวียดนาม) ท่ียงัคงเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพทางการเมืองมัน่คงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการคา้ชายแดน 

ประกอบกับรัฐบาลยงัคงดาํเนินนโยบายการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค รวมถึง 

การดาํเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) อยา่งต่อเน่ือง ในระยะแรก 6 เขต คือ จงัหวดัมุกดาหาร 

ตาก ตราด สงขลา สระแก้ว และหนองคาย โดยกําหนดสิทธิประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนเพ่ือส่งเสริมให ้

นักลงทุนเกิดความเช่ือมัน่และลงทุนในจังหวดัดงักล่าว จึงนับเป็นตลาดศกัยภาพสําหรับสินคา้ส่งออกอีกแห่งหน่ึง 

ท่ีอยูใ่กลต้วั ทั้งน้ี โครงการจดัทาํเครือข่ายถนนและรถไฟในช่วงระเบียงเศรษฐกิจในช่วง East – West Corridor เร่ิมมี

ความเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาสในการประกอบธุรกิจจากการเขา้ถึงและการนาํเสนอธุรกรรมทางการ

เงินต่อผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีการค้าชายแดน และการให้การสนับสนุนผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ

ทางด้านเงินทุน การบริการ และการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน นอกจากนั้ น โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย 

มีการปรับเปล่ียนเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) อนัเกิดจากการปรับพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารและ 

การบริโภคสินคา้และบริการ รวมถึงข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน โดยการจดัการประมูลคล่ืนความถ่ี 4G 

ในช่วงปลายปี 2558 ทาํให้ภาคธุรกิจทั้ งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีโอกาสในการขยายช่องทางธุรกิจ 

ผา่นระบบขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ผา่นทางระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงกระแสนวตักรรมทางการเงิน FinTech 

(Financial Technology) เป็นการใชเ้ทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนให้ผูบ้ริโภคเขา้สู่ตลาดการเงินหรือ 

ทาํธุรกรรมทางการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน อนัจะเป็นการสนบัสนุนให้มีการพฒันารูปแบบธุรกิจ และการ

พฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ระดมทุน และการชาํระเงิน จึงนบัเป็นทั้งโอกาสและความทา้ทาย

ของธุรกิจภาคการเงินท่ีจะตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มการแข่งขัน 

จากผลประกอบการทางการเงินของระบบธนาคารพาณิชย ์1 ในปี 2558 พบวา่ ผลกาํไรสุทธิของธนาคารพาณิชยอ์ยูท่ี่ 

192,325 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 14.09 จากปี 2557 โดยธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศไทยมีอตัรา 

การเติบโตของกาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 12.46 ในขณะท่ีสาขาธนาคารต่างประเทศมีอตัราเติบโตท่ีหดตวัลงท่ีร้อยละ 33.00 

อนัสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตวัของกลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจและการเมืองท่ีผนัผวน ในปี 2558 กลยทุธ์หลกัในการแข่งขนัของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีจดทะเบียน 

ในประเทศไทย มุ่งเนน้กลยทุธ์การเป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) กลยทุธ์ในการ

มุ่งเน้นลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลาง (Customer Centricity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ในการเป็นผูน้าํดา้นธนาคารดิจิตอล 

(Digital Banking) โดยการนาํเทคโนโลยีอนัทนัสมยัมาพฒันาเพ่ือประสิทธิภาพการให้บริการและเขา้ถึงลูกคา้ในการ

ให้บริการธนาคารดิจิตอลผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ธนาคารดิจิตอลผ่านมือถือ (Mobile Banking)  

เพ่ือให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงในทุกท่ี ทุกเวลา ทุกความตอ้งการ รวมทั้งยงัไดใ้ห้ความสาํคญักบัการขยายเครือข่าย

สาขา และสํานักแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีพร้อมให้บริการแก่ประชาชนและนักธุรกิจในการตอบรับการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีเป็นเป้าหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพ้ืนท่ี

การคา้ชายแดนยงัมีศกัยภาพท่ีดี ประกอบกบัการท่ีภาครัฐมีมาตรการกระตุน้การลงทุนภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในพ้ืนท่ีการคา้ชายแดน และซุปเปอร์คลสัเตอร์ (Border Special Economic Zones & Cluster Based Special Economic 

Zones) โดยการจดัตั้งสาขาธนาคารเต็มรูปแบบหรือสาํนกังานสาขาธนาคารในกลุ่มประเทศอาเซียน (Cambodia, Laos, 

Myanmar, Vietnam: CLMV) เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขยายธุรกิจของลูกคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกทางหน่ึง ทั้งยงั

มีกลยทุธ์ในการรองรับลูกคา้ท่ีขยายธุรกิจและการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC + 3: จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้อีกดว้ย 

สินเช่ือของระบบธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบั 13,218,274 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 2.68 หรือประมาณ 

345,411 ลา้นบาท จากปี 2557 โดยธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศมีสินเช่ือท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.22 ในขณะท่ีสาขา

ธนาคารต่างประเทศมีสินเช่ือหดตวัลงร้อยละ 24.33 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม สินเช่ือโดยรวมท่ีมีอตัราเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 

เป็นผลเน่ืองมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอยา่งชา้ ปริมาณหน้ีภาคครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง ธนาคาร

พาณิชยข์ยายฐานลูกคา้สินเช่ือธุรกิจ สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และสินเช่ือรายย่อยอยา่งรอบคอบรัดกุม 

และยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเ ช่ือ โดยเฉพาะการให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยและสินเ ช่ือรถยนต์ ซ่ึงสะท้อน 

ความระมดัระวงัของสถาบนัการเงินท่ียงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตในปี 2558 

• ธนาคารธนชาตไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการปรับโครงสร้างสินเช่ือเพ่ือสร้างความสมดุล โดยการใชก้ลยทุธ์

ในการขยายสินเช่ือประเภทอ่ืนนอกเหนือจากสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ผ่านการนาํเสนอผลิตภณัฑ์สินเช่ือท่ีหลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็น สินเช่ือธุรกิจลูกคา้รายใหญ่ สินเช่ือธุรกิจลูกคา้ขนาดกลางและขนาดย่อม สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และสินเช่ือ

ลูกคา้รายย่อย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การปรับกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นสินเช่ือท่ีมีผลตอบแทนสูง ผ่านการพฒันาผลิตภณัฑ์

สินเช่ือธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) สินเช่ือบตัรเครดิต และสินเช่ือส่วนบุคคล อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2558 ธนาคารธนชาต 

ประสบผลสาํเร็จในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ของธนาคารธนชาต โดยจาํนวน Cross-sell Ratio และจาํนวนลูกคา้

ท่ีใช้บริการของธนาคารธนชาตเป็นธนาคารหลัก ทั้ งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยธนาคาร 

ธนชาตมุ่งเน้นการนําเสนอและการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกันกับบริษทัในเครือ ผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้

                                                           
1 ระบบธนาคารพาณิชย์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศและสาขาธนาคารตา่งประเทศรวม 30 ธนาคาร 
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นวตักรรมใหม่ของธนาคารธนชาตควบคู่ไปกบัผลิตภณัฑ์ของบริษทัในเครือ เช่น ผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิต ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยั ผลิตภณัฑห์ลกัทรัพย ์และผลิตภณัฑก์องทุนรวม เป็นตน้ โดยเฉพาะผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตท่ีธนาคารธนชาต

ไดร่้วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบั บมจ. พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต อนันาํไปสู่การสร้างนวตักรรมทางผลิตภณัฑ์ใหม่ 

ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทําให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตาม 

ความตอ้งการ และไดรั้บการพฒันาจากสถาบนัการเงินชั้นนาํระดบัโลก 

• ธนาคารธนชาตมีการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การดาํเนินงานของธนาคารธนชาต 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น ระบบปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้ความรวดเร็วและแม่นยาํมากยิง่ข้ึน ระบบการจดัเก็บ

หน้ีท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือควบคุมหน้ีดอ้ยคุณภาพ และการตั้งเงินสํารองของธนาคารธนชาต การพฒันาเคร่ืองมือ 

ท่ีจะสนบัสนุนพนกังานในการดูแลลูกคา้ คือ ระบบ Customer Relationship Management ทั้งลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้

ธุรกิจ ท่ีจะช่วยให้พนักงานของเรานําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 

ไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ี ภายใตค้วามเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระหว่างกลุ่มธนชาตและสโกเทียแบงก์ กลุ่มธนชาตไดน้าํ

ความเช่ียวชาญและนวตักรรมของสโกเทียแบงกม์าพฒันาระบบงานใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น ระบบ Loan Origination 

System เป็นระบบงานอนุมติัสินเช่ือท่ีทันสมยั มายกระดบัคุณภาพการอนุมติัสินเช่ือรายย่อยทุกประเภทของธนาคาร 

ธนชาต เช่น สินเช่ือบา้น สินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือบตัรเครดิต และบัตรเงินสด ให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว และลดความเส่ียง 

จากการเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพ โดยใชข้อ้มูล Scoring ท่ีน่าเช่ือถือ ตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ รวมถึง 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ อนันาํมาซ่ึงความพึงพอใจและประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกคา้ 

ตลอดจนเพ่ิมจาํนวนการถือครองผลิตภณัฑแ์ละรายไดใ้หแ้ก่ธนาคารธนชาต 

• ธนาคารธนชาตได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากรสําคญัขององค์กร ด้วยในปีท่ีผ่านมา 

ธนาคารธนชาตไดมี้การจดัทาํโครงการ Staff Segmentation ในทุกหน่วยงาน โครงการน้ีช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึง

ความสามารถ จุดอ่อน จุดแขง็ของพนกังานของตนอยา่งแทจ้ริง เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาจดัเตรียมหลกัสูตรเพ่ิมพูน

ความรู้บุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น การสอนงาน (Coaching) ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ การพฒันาภาวะผูน้าํ เพ่ือให้

บุคลากรเกิดความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน รวมทั้งมีภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเช่ียวชาญ และมี

การสบัเปล่ียนหมุนเวยีนหนา้ท่ีรับผิดชอบ ใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ธนาคารธนชาตมีเป้าหมายในการเป็นองคก์รธุรกิจชั้นนาํท่ีประสบความสาํเร็จ สามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่

ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ธนาคารธนชาตจึงมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีเป็นแนวทาง และใหค้วามสาํคญักบัการมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ธนาคารธนชาตไดมี้การประกาศ

นโยบายจรรยาบรรณอย่างต่อเน่ืองผ่านทางระบบ E-learning เพ่ือเป็นกรอบความประพฤติท่ีสะทอ้นถึงคุณค่าองค์กร  

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัไดมี้การพฒันาตนเอง สาํนึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของตน ดว้ยความถึงพร้อมซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของธนาคาร

ธนชาตสามารถนาํแนวทางดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม โดยยึดมัน่ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริต และปฏิบติั

สอดคลอ้งกบักฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารธนชาตเช่ือมัน่วา่การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็น

ปัจจัยสําคัญในการสร้างความสําเร็จสูงสุดในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงก่อให้เกิดความเช่ือมั่นจากสังคมและสะท้อนถึง

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของธนาคารธนชาต 

• ธนาคารธนชาตไดมี้การเนน้ย ํ้าให้ผูบ้ริหารในทุกภาคส่วน ตระหนกัถึงการส่ือสารภายในองค์กรผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานในทุกระดบัชั้นเขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีธนาคารธนชาตมุ่งมัน่จะไปถึง และเพ่ือสะทอ้นออกไปสู่ 

การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทั้ งน้ี ในปีท่ีผ่านมา มีการส่ือสารภายนอกเพ่ือสร้างการจดจาํและความประทับใจ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 2-14 

ผ่านหลากหลายช่องทาง เพ่ือเขา้ถึงไลฟ์สไตล์ของลูกคา้ในปัจจุบัน เช่น โซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมทั้ ง ผ่านกิจกรรม 

เพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) อยา่งต่อเน่ือง 

โดยในปี 2558 ธนาคารธนชาตรวมถึงกลุ่มธนชาต ไดส้ร้างผลงานทางดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันาดา้น

เทคโนโลย ีและผลงานดา้นบรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่บรรดาลูกคา้ องคก์ร

ภายนอก และสาธารณชน ดงัรางวลัท่ีไดรั้บในปี 2558 

ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารธนชาตเปรียบเทยีบกบัคู่แข่ง 

หากเปรียบเทียบกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์น ธนาคารธนชาตนับไดว้่าเป็นธนาคารหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตใน 

ระยะยาว โดยในปี 2558 ธนาคารธนชาตมีสินทรัพยร์วม 980,978 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.67 ของอุตสาหกรรม

ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย โดยธนาคารธนชาตมีสินเช่ือทั้งหมด 713,466 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั

อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 5.40 ถึงแมว้่าสินเช่ือโดยรวมของธนาคาร 

ธนชาตจะลดลงเลก็นอ้ยจากปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากกลยทุธ์ในการปรับโครงสร้างสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์โดยสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตมี์สดัส่วนลดลงร้อยละ 9.7 ขณะท่ีสินเช่ือประเภทอ่ืนมีการเติบโตเป็นลาํดบั เช่น สินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีอตัราส่วน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.34 ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการกระจายโครงสร้างของสินเช่ือแต่ละประเภทใหส้มดุล อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

เสริมสร้างความแขง็แกร่งของโครงสร้างสินเช่ือของธนาคารธนชาตในระยะยาว นอกจากน้ี ในปี 2558 ธนาคารธนชาตมี

เงินฝากและเงินกู้ยืมทั้ งหมด 741,145 ล้านบาท อนัเป็นผลจากการขยายฐานลูกคา้รายย่อยในผลิตภณัฑ์เงินฝาก 

ออมทรัพยเ์พ่ือขยายฐานลูกคา้รายยอ่ยให้กวา้งขวางมากข้ึน โดยสัดส่วนเงินฝากของธนาคารธนชาตต่อเงินฝากทั้งหมด

ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 5.44 

นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตยงัคงให้ความสําคัญในการบริหารจัดการหน้ีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเห็นได้จาก สินเช่ือ 

ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเช่ือรวม (NPL Ratio) ลดลงจากร้อยละ 4.09 เหลือ 2.84 พร้อมกันน้ี อตัราส่วนสํารอง 

ต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) เพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ร้อยละ 119.42 จาก 85.52 ณ ส้ินปี 2558 อีกทั้งเตรียมความพร้อม

ในการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: 

LCR) และดาํรงฐานะเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel III โดยอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง หรือ Capital 

Adequacy Ratio (CAR Ratio) ของธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 17.92 เป็นอนัดบั 2 ของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ์ 

ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชยท่ี์ร้อยละ 17.28 และมากกวา่เกณฑท่ี์ ธปท. กาํหนด ท่ีร้อยละ 8.50 

ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพของธนาคารธนชาต วา่มีความพร้อมและความแขง็แกร่งพอท่ีจะดาํเนินงานและขยายธุรกิจ 

ธนาคารธนชาตไดว้างเป้าหมายในการดาํเนินงานของธนาคารธนชาตนอกเหนือจากการพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงิน 

และการบริการอนัดีเยี่ยมให้แก่ลูกคา้แลว้ ธนาคารธนชาตยงัไดพ้ฒันาและเพ่ิมคุณภาพของช่องทางในการให้บริการ 

ในหลากหลายรูปแบบให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น จาํนวนสาขาทั้งหมด 614 สาขา นับเป็นลาํดบัท่ี 6 ของอุตสาหกรรม

ธนาคารพาณิชย ์หรือคิดเป็นร้อยละ 8.70 ของสาขาธนาคารพาณิชยท์ั้งหมด การกา้วเขา้สู่ระบบธนาคารดิจิตอล (Digital 

Banking) โดยการให้บริการทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติัและเคร่ืองฝากและ

ถอนเงินสดอตัโนมติั จาํนวนมากกวา่ 2,100 เคร่ือง ธนาคารออนไลน์หรือ “Thanachart iNet” การให้บริการทางการเงิน

ผ่านทางโทรศพัท์หรือ Interactive Voice Response (IVR) และการให้บริการธนาคารบนมือถือ (Mobile Banking)  

ซ่ึงจะพร้อมให้บริการในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 การเสริมสร้างการพฒันาบุคคลกรให้มีความเช่ียวชาญมีความรู้

ความสามารถ และมีความพร้อมในการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการใหค้าํปรึกษาลูกคา้เพ่ือท่ีจะนาํส่งบริการทางการเงินท่ีดี

ท่ีสุดให้แก่ลูกคา้ได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ี ภายใตก้ารเป็นพนัธมิตรและความร่วมมือกับสโกเทียแบงก์ ธนาคาร 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 2-15 

ธนชาตยงัมีแนวทางในการท่ีจะนาํและปรับใชน้วตักรรมทางดา้นเทคโนโลยี ผลิตภณัฑท์างการเงิน และการให้บริการ

แบบใหม่ ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล และการเช่ือมโยงเครือข่ายสาํนกังานและสาขาของสโกเทียแบงก์ในภูมิภาค

อาเซียนและเอเชีย เพ่ือรองรับการให้บริการลูกค้าท่ีครอบคลุมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาเสริมสร้าง 

ความแขง็แกร่งทางการแข่งขนั เพ่ือใหธ้นาคารธนชาตเกิดความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิหลกัทรัพย์ และธุรกจิจัดการลงทุน 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์ให้บริการโดย บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์แบบ ก (Full License) ไดแ้ก่ การเป็นนายหน้า 

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืม 

และให้ยืมหลกัทรัพย ์การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การเป็นตวัแทนสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเป็น

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์และไดป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แบบ ส-1 (Full Services) ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนซ้ือขาย

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง ส่วนธุรกิจจดัการลงทุน ให้บริการโดย บลจ. ธนชาต 

ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม ธุรกิจจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษา 

การลงทุน 

ธุรกจิหลกัทรัพย์ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจนายหนา้คา้หลกัทรัพย ์และธุรกิจ

วาณิชธนกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บล. ธนชาต มีสาํนกังานสาขาทั้งหมด 40 สาขา โดยประกอบไปดว้ยธุรกิจต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

1. นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ รวมทั้ งให้บริการข้อมูลวิเคราะห์

หลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน ลูกคา้ของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

และลูกคา้สถาบนั ทั้งในและต่างประเทศ 

บล. ธนชาต ไดด้าํเนินธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยเร่ิมใหบ้ริการในปี 2552 ทั้งน้ี 

บล. ธนชาต มีแนวคิดท่ีจะเปิดโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ สําหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบัน 

เพ่ือให้นักลงทุนมีทางเลือกท่ีหลากหลาย และสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึง บล. ธนชาต ได้ให้บริการระบบส่งคาํสั่งซ้ือขายแบบ Direct Market Access (DMA) เพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย ์

ในประเทศต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงเกือบทัว่ทุกมุมโลก ดงัน้ี 

 ทวปีเอเชีย : ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต ้ไตห้วนั จีน เวยีดนาม 

 ทวปีอเมริกา : สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

 ทวีปยุโรป : เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส ฝร่ังเศส เยอรมนี องักฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน 

นอร์เวย ์สเปน สวติเซอร์แลนด ์โปแลนด ์ออสเตรีย และเช็ก 

2. การเป็นตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้บริการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสาร

อนุพนัธ์ 
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3. การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) ให้บริการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์

สาํหรับลูกคา้ท่ีมีความประสงคต์อ้งการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

4. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrant: DW) เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือก

ในการลงทุนใหก้บัลูกคา้ในการเพ่ิมสภาพคล่อง และกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

5. ตวัแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริการเป็นตวัแทนสนับสนุนการขายและให้ขอ้มูล

กองทุนรวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ ท่ี บล. ธนชาต เป็นตวัแทน 

6. ท่ีปรึกษาทางการเงินและจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

และเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่ายหลกัทรัพยท์ั้งตราสารหน้ีและตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ผูร่้วมจดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่ายและ

รับประกนัการจาํหน่าย 

7. นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้บริการใน 3 ลกัษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ผูอ้อกหลักทรัพย ์ 

นายทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ท่ีออกใหม่แก่กรรมการ หรือพนกังาน หรือบริษทัยอ่ย (Employee Stock Option Program: ESOP) 

8. การเป็นผูอ้อกและเสนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Structured Notes) เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการลงทุน 

ท่ีหลากหลายใหก้บัลูกคา้มากยิง่ข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือทางเลือกในการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

1. ในช่วงปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้น ยงัคงสร้างความ 

ทา้ทายให้กบัตลาดหลกัทรัพยไ์ทยโดยรวม ทั้งปริมาณการซ้ือขายและดชันีราคาหุ้น 

 ปัจจยัภายนอกประเทศท่ีส่งผลกระทบในเชิงกดดนัต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ทยมาจาก 3 ปัจจยัสาํคญั คือ 1) การส่ง

สัญญาณข้ึนดอกเบ้ียอย่างค่อยเป็นค่อยไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Bank: FED) อย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจาก ตวัเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดหมายเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนมาจากตลาดแรงงาน 

ท่ีแขง็แกร่ง 2) ความกงัวลต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีน ซ่ึงเป็นคู่คา้คนสาํคญัของไทยนั้น กาํลงัเผชิญกบัการหดตวัลง

อยู่ในระดับตํ่าสุดในรอบระยะเวลา 6 ปี ส่งผลให้รัฐบาลจีนประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative 

Easing: QE) อยา่งต่อเน่ือง เช่น การลดดอกเบ้ียนโยบายและอตัราการตั้งสาํรองของธนาคาร โดยล่าสุดทางรัฐบาลจีน 

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผลกาํไรโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนในจีนท่ีลดลงร้อยละ 9.50 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั

ในปี 2557 และ 3) สถานการณ์เศรษฐกิจในยโุรปท่ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยทางสหภาพยโุรป (European 

Union: EU) ได้แสดงท่าทีให้เห็นว่า ตวัเลขทางด้านเศรษฐกิจของยูโรโซนในปี 2558 นั้น ความจาํเป็นท่ีตอ้งเพ่ิม

มาตรการผอ่นคลายทางการเงินมีนอ้ยลง จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงปัจจยัทางดา้นราคาพลงังานมีผลกระทบกบั

ตวัเลขในภาคนําเขา้และส่งออกของไทย โดยมูลค่าการส่งออก ณ เดือนพฤศจิกายน ลดลงร้อยละ 6.6 หลงัจากจีน  

และอาเซียนเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตวั และราคาสินคา้ส่งออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคานํ้ ามนัลดลง มูลค่าการนาํเขา้หดตวัลง

ร้อยละ 8.5 โดยหลกั ๆ แลว้มาจากราคาของพลงังาน 

 ด้านภาพรวมเศรษฐกิจไทย นับตั้ งแต่ต้นปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ มีสัญญาณการฟ้ืนตัว 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยแรงขับเคล่ือนจากภาคการท่องเท่ียวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐท่ีขยบัมาดีข้ึน 

อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการใชจ่้ายในประเทศท่ีขยบัตวัดีข้ึน หลงัจากท่ีรัฐบาลออกมาตรการปรับข้ึนภาษีรถยนตใ์นปี 2559 
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จากการเปิดเผยขอ้มูลโดย ธปท. ในแถลงการณ์ ฉบบัท่ี 63/2558 การท่องเท่ียวไทยในปี 2558 นั้น สามารถฟ้ืนตวัได ้

อย่างต่อเน่ือง หลงัจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ โดย ธปท. เผยว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวฟ้ืนตวั 

อยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของเร่ืองการใชจ่้ายทางภาครัฐและเอกชนนั้น รายจ่ายภาครัฐขยายตวัร้อยละ 17.00เม่ือเปรียบเทียบ

กบัปี 2557 ซ่ึงมาจากการลงทุนทางดา้นคมนาคมและชลประทาน ปัจจัยเชิงบวกนั้นยงัมีให้เห็นจากทางภาคเอกชน  

ท่ีเห็นไดจ้ากรายไดน้อกภาคเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อการพยงุกาํลงัซ้ือภาคครัวเรือนอยา่งต่อเน่ือง โดยในภาพรวม

ของเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น ตลาดหลกัทรัพยไ์ทยยงัคงไดรั้บแรงกดดนัจากการฟ้ืนตวัท่ีล่าชา้กว่าท่ีคาดการณ์ไว ้

โดยนักลงทุนยงัคงจบัตาดูการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐ ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของการกระตุน้การใชจ่้ายให้เกิดการ

บริโภคและการลงทุนในประเทศ หรือการกระตุน้ภาวะความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน 

 ตลท. ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกนัยายน 2558 (ส้ินสุดไตรมาส 3) วา่ ในช่วงดงักล่าว

นั้น บริษทัจดทะเบียนใน ตลท. มีมูลค่าระดมทุนทั้งส้ิน 214,069 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัในปี 

2557 แลว้นั้น มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.90 โดยมูลค่าส่วนใหญ่มาจากการระดมทุนในตลาดแรก และจากขอ้มูล 

ส้ินเดือนกนัยายน 2558 มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ของ ตลท. อยูท่ี่ 12.76 ลา้นลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.90 

จากส้ินปี 2557 ส่วน Market Capitalization ของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) อยูท่ี่ 346,316 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 

9.60 จากส้ินปี 2557 

 สาํหรับ บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 4.07 เป็นอนัดบัท่ี 7 จากจาํนวนบริษทัหลกัทรัพยท์ั้งส้ิน  

36 บริษทั ในปี 2558 ภาวะการแข่งขนัยงัคงมีมากข้ึน โดยเป้าหมายคือ กลุ่มนักลงทุนทั่วไป (Retail) จากบริษัท

หลกัทรัพยใ์หม่ท่ีไดเ้ปิดตวัในปี 2557 ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) (AEC) บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล 

เวลธ์ จาํกดั (Apple Wealth) และบริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (LHSEC) ไดข้ยายอิทธิพลในการ

แข่งขนัในธุรกิจนายหนา้คา้หลกัทรัพยเ์พ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

และในปี 2558 ไดมี้การเปิดตวับริษทัหลกัทรัพยเ์พิ่มอีก 2 บริษทั คือ บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั (ASL) และ

บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั (SBITO) โดยในอุตสาหกรรมมีการโยกยา้ยบริษทัของผูแ้นะนํา 

การลงทุน (Investment Consultant) ระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ภาพรวมของการแข่งขนัยงัมุ่งไปสู่การนาํ

นวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามานําเสนอแก่นักลงทุน เช่น โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการนําเสนอข้อมูลแก่ลูกค้า ทั้ งด้าน

ปัจจยัพ้ืนฐานและปัจจยัเทคนิค รวมถึงการนาํเสนอระบบการซ้ือขายแบบใหม่ เช่น Algo Trading และ Trading Platform 

อ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งคาํสัง่ซ้ือขายใหก้บันกัลงทุน และนอกเหนือจากการแข่งขนัของบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยแลว้ 

ยงัมีการแข่งขนัจากบริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศซ่ึงสามารถแยง่ชิงส่วนแบ่งการตลาดไดม้ากข้ึน และยงัมีความร่วมมือ

กนัในการสร้างธุรกิจระหวา่งธนาคารและบริษทัหลกัทรัพยใ์นเครือ ในรูปแบบต่าง ๆ มากข้ึน 

2. สมาชิกในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 42 ราย ในปี 2558 มีปริมาณการซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 48.2 

ลา้นสัญญา หรือคิดเป็นปริมาณซ้ือขายเฉล่ียวนัละ 199,749 สัญญา โดย บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 

2.80 หรืออนัดบัท่ี 13 จากจาํนวนสมาชิกในตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ทั้งหมด 

3. ปัจจุบนัธุรกิจท่ีปรึกษาทางการเงินและการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยย์งัมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง โดยเฉพาะ 

ในส่วนของธุรกรรมของการรวมกิจการ การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และการระดมทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ถึงแมว้า่ 

การแข่งขนัดา้นราคาจะมีสูงข้ึน แต่ศกัยภาพการแข่งขนัหลกัดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการ ความเช่ียวชาญของบุคลากร 

ทั้ งด้านการให้คาํแนะนําท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า การมีเครือข่ายของ 

ผูใ้หบ้ริการ ตลอดจนการสร้างสรรคแ์ละนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและประโยชน์ให้กบัลูกคา้

ได ้อนัจะทาํใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการของ บล. ธนชาต เพ่ิมมากข้ึน 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 2-18 

ธุรกจิจัดการลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บลจ. ธนชาต ให้บริการจดัการลงทุนในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนรายย่อย  

ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูล้งทุนสถาบนั โดยเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายหลายช่องทาง ไดแ้ก่ สาขา

ของธนาคารธนชาต และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอ่ืนท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จาก ก.ล.ต. ภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจดัให้มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี ก.ล.ต. กาํหนด ในการให้บริการ 

ท่ีเก่ียวกบัการลงทุน โดยควบคุมดูแลใหพ้นกังานปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัดเพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน 

การตลาดและการแข่งขนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทั้งส้ิน 20 บริษทั มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิจากการจดัการ

กองทุนรวมท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไปทั้งส้ิน 3,760,599 ลา้นบาท (ไม่รวมกองทุนรวมวายภุกัษ ์กองทุนรวมท่ีเสนอขาย

ต่อผูล้งทุนต่างประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง) ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 11.3 ในปี 2558 มีกองทุน 

ท่ีจดัตั้งใหม่ จาํนวน 646 กองทุน รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 1,169,798 ลา้นบาท โดยกองทุนท่ีจดัตั้งใหม่ส่วนใหญ่

เป็นกองทุนประเภทตราสารหน้ีท่ีลงทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 428 กองทุน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

1,052,695 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89.99 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีจดัตั้งในปี 2558 สาํหรับกองทุนท่ี บลจ. 

ธนชาต เสนอขายในปี 2558 ร้อยละ 72.91 เป็นกองทุนตราสารหน้ีซ่ึงมีแนวโนม้เป็นไปตามอุตสาหกรรมกองทุนรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวมทั้ งส้ิน (Asset under Management) 

จาํนวน 166,354 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2557 จาํนวน 2,226 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.36 เป็นการเพ่ิมข้ึนจากกองทุน

รวมท่ีเสนอขายประชาชนทัว่ไป 4,484 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.2 สาํหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารแบ่งเป็น

สดัส่วนของกองทุนรวมร้อยละ 84.72 กองทุนส่วนบุคคลร้อยละ 7.72 และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพร้อยละ 7.56 

ผลติภัณฑ์ธุรกจิประกนั 

การดาํเนินธุรกิจประกันของกลุ่มธนชาต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกนัภยั ดาํเนินการโดย  

ธนชาตประกันภัย ให้บริการประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดําเนินการโดย ประกันชีวิต 

นครหลวงไทย ประกอบธุรกิจหลกัประเภทธุรกิจประกนัชีวติ สาํหรับสถาบนัและองคก์ร และสาํหรับบุคคลทัว่ไป 

ธุรกจิประกนัภัย 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการประกนัภยัโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกนัวนิาศภยั ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัรถยนต ์

การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และธุรกิจการลงทุน 
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การตลาดและการแข่งขนั 

ในเดือนมกราคม - ตุลาคม ของปี 2558 ธุรกิจประกันวินาศภยัของไทยมีอตัราการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัรับ

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2557 โดยมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 0.92 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับ 

รวมทั้ งส้ิน 171,894 ล้านบาท โครงสร้างตลาดประกันวินาศภัยในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม ของปี 2558  

การประกันภยัรถยนต์ยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 57 ของมูลค่าตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัย

เบ็ดเตลด็ มีส่วนแบ่งตลาดท่ีร้อยละ 35 ส่วนการประกนัอคัคีภยั และการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง มีส่วนแบ่งตลาด

ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามลาํดบั 

ธนชาตประกันภยัมุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการท่ีดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตย ์ตลอดจนได้พฒันา 

สายผลิตภณัฑ ์และนาํเสนอกรมธรรมป์ระเภทใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และความตอ้งการ

ของกลุ่มลูกค้า ค ํานึงถึงอัตราเบ้ียประกันภัยท่ียุติธรรมต่อลูกค้า รวมทั้ งการปรับแผนเชิงรุกทางการแข่งขัน  

ใหท้นักบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ิมช่องทางการจดัจาํหน่าย ขยายฐานสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่และรักษากลุ่มลูกคา้เดิม 

กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 ของจํานวนลูกค้าทั้ งหมด ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อยท่ีมีทุนประกัน 

ของทรัพยสิ์นเอาประกันอยู่ในช่วงไม่เกิน 5 ลา้นบาท โดยประเภทผลิตภณัฑ์ประกันวินาศภัยท่ีลูกค้าเลือก ได้แก่  

การประกนัภยัรถยนต ์การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และการประกนัอคัคีภยับา้นอยูอ่าศยั กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวมาจาก

ลูกคา้สินเช่ือของธนาคารธนชาต และการทาํการตลาดของธนชาตประกนัภยั 

สําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทุนประกนัของทรัพยสิ์นเอาประกันตั้งแต่ 5 ลา้นบาทข้ึนไปนั้น ได้แก่ ลูกคา้กลุ่มสถาบัน

องค์กรเอกชนท่ีดําเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้ งการพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ  

ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี คือ การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ และการประกนัอคัคีภยั จากลกัษณะของฐานลูกคา้ท่ีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ตั้งแต่ธนชาตประกนัภยัไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั มิไดมี้การพ่ึงพิงลูกคา้รายหน่ึง

รายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของธนชาตประกนัภยั นอกจากน้ี ไดเ้ปิดดาํเนินการให้บริการรับประกนัภยัเฉพาะ

ลูกคา้ภายในประเทศเท่านั้น 

ภาวะอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทยจากประมาณการเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของปี 2559 ของสมาคมประกนั

วินาศภยั คาดวา่ในปี 2559 อตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยัจะมีอตัราการเติบโตท่ีประมาณร้อยละ 2 โดยมี 

เบ้ียประกนัภยัรับรวมอยูท่ี่ 200,350 ลา้นบาท 

บริษัท ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ใหบ้ริการรับประกนัชีวติรายบุคคล ประกนัชีวติกลุ่ม ซ่ึงเป็นหลกัประกนัดา้นการออมเงิน ใหค้วามคุม้ครองชีวติและ

สุขภาพ สาํหรับบุคคล ลูกคา้สถาบนั และองคก์รทัว่ไป 

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของประกันชีวิตนครหลวงไทย มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ ์

ชัว่ระยะเวลา ดงัน้ี 

- ผลิตภัณฑ์ SCI Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกนัภยั 20 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 10 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี

กรมธรรมท่ี์ 1 - 19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 20 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 150 

ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 207 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 
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- ผลติภัณฑ์ SCI Life 10/3 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 3 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์

ท่ี 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 330 ของทุน

ประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 357 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ SCI Life 10/4 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 4 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปีกรมธรรม์

ท่ี 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 4 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ ส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเม่ือครบกาํหนดร้อยละ 434 ของทุน

ประกนัภยัเร่ิมตน้ รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 470 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลิตภัณฑ์ SCI Life 10/10 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยั 10 ปี โดยให้ความคุม้ครองชีวิต

ร้อยละ 200 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ และเม่ือส้ินปีกรมธรรมท่ี์ 10 รับคืนเบ้ียประกนัภยัรายปีท่ีชาํระมาแลว้ทั้งหมด 

- ผลิตภัณฑ์ SCI Smart Life 10/5 ระยะเวลาเอาประกนัภยั 10 ปี ชาํระเบ้ียประกนัภยัเพียง 5 ปี ดา้นเงินคืนส้ินปี

กรมธรรม์ท่ี 1 - 6 รับเงินคืนร้อยละ 20 ของทุนประกันภัยเร่ิมต้น ส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 7 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 100  

ของทุนประกันภัยเร่ิมตน้ และส้ินปีกรมธรรม์ท่ี 10 รับคืนเม่ือครบกําหนดร้อยละ 150 ของทุนประกันภัยเร่ิมต้น  

รวมรับเงินคืนตลอดสญัญาร้อยละ 570 ของทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ 

- ผลติภัณฑ์ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกนั 5 ปี ชาํระเบ้ียประกนั 5 ปี ให้ความคุม้ครองการเสียชีวิตทุกกรณี 

ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ โดยให้ความคุม้ครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาท พร้อมความคุม้ครองดา้นค่ารักษาพยาบาล

ในฐานะผูป่้วยใน ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบติัเหตุ ดว้ยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 200,000 บาทต่อคร้ัง 

ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล มีผลิตภณัฑท่ี์ให้ความคุม้ครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

และการบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ ตลอด 24 ชัว่โมง คุม้ครองอุบติัเหตุจากการขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์

ชดเชยรายไดสู้งสุด 365 วนั สามารถเลือกทาํประกนัไดท้ั้งแบบรายเด่ียวและแบบครอบครัว โดยคุม้ครองสมาชิกท่ีมีอายุ

ระหวา่ง 1 - 65 ปี 

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มของบริษัท มีผลิตภัณฑ์ทั้ งแบบท่ีให้ความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครอง 

ดา้นสุขภาพ โดยให้ความคุม้ครองทั้ งในเวลาทาํงานและนอกเวลาทาํงาน และรับความคุม้ครองไดโ้ดยไม่ตอ้งตรวจ

สุขภาพ ดว้ยเบ้ียประกนัอตัราเดียวทุกเพศ ทุกอาย ุ

ดา้นผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตแบบคุม้ครองสินเช่ือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นผลิตภณัฑ ์

ท่ีรับประกนัภยัรายบุคคล คุม้ครองสินเช่ือเพ่ือไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผูกู้ ้ซ่ึงให้

ความคุม้ครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร ดว้ยจาํนวนเงินเอาประกนัภยัท่ีลดลงเป็นรายงวด ซ่ึงอาจลดลงเป็น 

รายงวด งวดละเท่า ๆ กนั หรือลดลงเป็นรายงวดดว้ยอตัราดอกเบ้ียทบตน้ 

การตลาดและการแข่งขนั 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ด้านการตลาดของประกันชีวิตนครหลวงไทย มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดสําหรับลูกค้า

รายบุคคล สาํหรับกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นลูกคา้ท่ีมีรายไดร้ะดบักลางข้ึนไป (Middle-Upper Income) โดยนาํเสนอผลิตภณัฑ์

ท่ีตรงตามความตอ้งการ สร้างความสมัพนัธ์และมอบการบริการใหก้บัลูกคา้ 
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ช่องทางการจาํหน่าย 

ประกนัชีวิตนครหลวงไทย ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการทางด้านการเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยช่องทางการขายหลกั

ประกอบด้วย ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales) ช่องทางการขายผ่านกลุ่มพนักงาน Relationship 

Management ช่องทางการขายผา่นนายหนา้นิติบุคคล (Broker) ท่ีไม่ใช่ช่องทางการขายผา่นธนาคารธนชาต 

ธุรกจิบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั และบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นโดยตรง ประกอบกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพย ์

ด้อยคุณภาพรวมทั้ งหลักประกันของสินทรัพย์นั้น จากสถาบันการเงินทั่วไปและสถาบันการเงินท่ีปิดกิจการแล้ว  

เพ่ือนาํมาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวใ้นประกาศ

กระทรวงการคลงัหรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตลาดและการแข่งขนั 

การบริหารจดัการทรัพยสิ์นดงักล่าวมีเป้าหมายหลกัในการแกปั้ญหาหน้ีคา้งชาํระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน

ของลูกหน้ี ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี มีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพและ

ฟ้ืนฟคุูณภาพลูกหน้ี โดยดาํเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือทาํการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้ลูกหน้ีสามารถชาํระหน้ีไดต้าม

ความสามารถท่ีแทจ้ริง และกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ สาํหรับการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย รวมทั้งการขายทรัพยสิ์น

รอการขายใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไป เพ่ือให้เป็นไปตามกลยทุธ์การดาํเนินงานท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดอสงัหาริมทรัพยไ์ด ้โดยไดมี้การวา่จา้งท่ีปรึกษาพิเศษดา้นทรัพยสิ์นรอการขายไว้

เป็นการเฉพาะ เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดราคาขายและบริหารทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง รวมทั้ งพิจารณาแต่งตั้ ง

ตัวแทนนายหน้าระดับมืออาชีพในการขายทรัพย์สินเหล่านั้ น ด้วยการจัดทํารูปแบบ (Package)  ของทรัพย์สิน 

ใหมี้มูลค่าเพ่ิม (Value-Added) โดยประสานความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือ และเพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น 

ผา่นนายหนา้หรือตวัแทนจดัหาและติดต่อกบับริษทัท่ีดาํเนินการประมูลขายหลกัทรัพยแ์ละผา่นเวบ็ไซตข์องกลุ่มธนชาต 

รวมถึงการจดัหาส่ือท่ีมีประโยชน์ต่อการจาํหน่าย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จาํกดั 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

บบส. ทีเอส ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีรับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย ทั้ งสินเช่ือ 

ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละทรัพยสิ์นรอการขาย โดยดาํเนินการติดตามลูกหน้ีเพ่ือทาํการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ให้ลูกหน้ี

สามารถชาํระหน้ีไดต้ามความสามารถท่ีแทจ้ริง และกลบัเป็นสินเช่ือท่ีมีคุณภาพ 

การตลาดและการแข่งขนั 

บบส. ทีเอส มีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายหลกัในการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพและฟ้ืนฟคุูณภาพลูกหน้ีท่ีรับโอนมาจาก

ธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต เพ่ือนาํมาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอน รวมทั้งการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจทัว่ไป ดงันั้น เพ่ือให้การขายทรัพยสิ์นกระทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถ
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แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ด้ บบส. ทีเอส จึงได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาพิเศษด้านทรัพยสิ์นรอขายไวเ้ป็น 

การเฉพาะ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํหนดราคาขายและบริหารทรัพยสิ์นขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้

ของทรัพยสิ์น จดัทาํแผนและนาํเสนอขายต่อลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งแต่งตั้งนายหนา้หรือตวัแทนระดบัมืออาชีพ 

ในการขายทรัพยสิ์นเหล่านั้นเพ่ือจดัทาํรูปแบบ (Package) ของทรัพยสิ์นให้มีมูลค่าเพ่ิม (Value-Added) โดยประสาน

ความร่วมมือกบักลุ่มบริษทัในเครือและเพ่ิมช่องทางในการจดัจาํหน่าย เช่น ผ่านนายหนา้หรือตวัแทนจดัหาและติดต่อ

กับบริษทัท่ีดาํเนินการประมูลขายทรัพยสิ์น หรือผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนชาต รวมถึงการจัดหาส่ือท่ีมีประโยชน์ 

ต่อการจาํหน่าย เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด 

ธุรกจิลสีซ่ิง 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ราชธานีลิสซ่ิง ดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเพ่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือเพ่ือเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้ งใหม่ 

และเก่า โดยเฉพาะรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ซ่ึงไดแ้ก่ รถกระบะ รถแท็กซ่ี รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

และประเภทรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ทั้งน้ี บริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่และรถยนตเ์ก่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 

55 และ 45 ตามลาํดบั ของยอดเงินให้สินเช่ือทั้งหมด และมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือสาํหรับรถบรรทุก และรถยนต์

ประเภทอ่ืน คิดเป็นประมาณร้อยละ 75 และ 25 ตามลาํดบั 

การดาํเนินธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์มือสองนั้น ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงเม่ือเทียบกบัการให้บริการ

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงจากกลุ่มลูกคา้หลกัคือรถยนตเ์พ่ือการพาณิชย ์ซ่ึงมีความอ่อนไหว

กับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจัยความเส่ียงหลายด้านในการพิจารณาปล่อยสินเช่ือ  

ซ่ึงไดแ้ก่ สภาพการใชง้านของรถ ราคาอา้งอิงในตลาดรถยนตมื์อสอง การตรวจสอบหลกัฐาน ทะเบียนรถยนต ์เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและราคาตลาดของรถยนตมื์อสอง 

นอกจากน้ี ราชธานีลิสซ่ิง ยงัมีการใหบ้ริการหลงัการขาย เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนตป์ระจาํปี การต่ออายุ

กรมธรรม์ประกันภยั รวมทั้ งการนํารถยนต์ไปตรวจสภาพเพ่ือต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอาํนวย 

ความสะดวกให้กบัลูกคา้แลว้ ยงัเป็นการเสริมรายไดใ้ห้กบัราชธานีลิสซ่ิง รวมทั้งเอ้ือประโยชน์ในแง่ของการคุม้ครอง

ทรัพยสิ์นของลูกคา้และป้องกนัความเสียหายใหแ้ก่ราชธานีลิสซ่ิงดว้ย 

การตลาดและการแข่งขนั 

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความผนัผวนอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมว้า่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีเงินเฟ้ออยูใ่นภาวะ

ท่ีผ่อนคลายลงอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ประกอบกับแนวโน้มของเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน แต่กลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจหลกัอ่ืนทั้งในกลุ่มยโุรป ญ่ีปุ่น และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศจีนยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัอยา่งชดัเจน รวมถึง

ประเทศไทยซ่ึงยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัจากแรงกดดนัของกลุ่มประเทศคู่คา้ท่ีชะลอตวัลงดงัท่ีกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมของ

การแข่งขนัในธุรกิจลีสซ่ิงและเช่าซ้ือในประเทศ ยงัคงมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงอย่างต่อเน่ือง โดยธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจ 

ลีสซ่ิงและเช่าซ้ือของผูผ้ลิตและตวัแทนจาํหน่ายรถยนต ์ซ่ึงมุ่งเนน้การทาํตลาดสินเช่ือรถยนตใ์หม่ส่วนบุคคลเป็นหลกั  

มีการปรับตวัและขยายสัดส่วนไปยงัการให้สินเช่ือสําหรับรถยนต์มือสอง ทั้งในกลุ่มรถยนต์และกลุ่มรถยนต์เพ่ือการ

พาณิชย ์เพ่ือรักษาอตัราการเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีแผนการรักษาสัดส่วนการปล่อย

สินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ราชธานีลิสซ่ิงมีความชาํนาญ โดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุก ทั้งรถบรรทุกใหม่และ
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รถบรรทุกมือสองตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับภาวะการแข่งขนัในตลาดท่ีรุนแรง โดยยงัคงสัดส่วน 

ท่ีร้อยละ 70 – 75 ของพอร์ตสินเช่ือเช่าซ้ือของราชธานีลิสซ่ิง เน่ืองจากคาดว่าลูกค้ากลุ่มดังกล่าวยงัมีแนวโน้ม 

การเจริญเติบโตและให้ผลตอบแทนในดา้นอตัราการทาํกาํไรท่ีสูง อีกทั้งยงัมีความเส่ียงท่ีตํ่ากวา่รถยนตน์ั่งส่วนบุคคล  

ซ่ึงจะทาํให้สามารถเล่ียงการแข่งขนักับสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ท่ีมีตน้ทุนการดาํเนินงานท่ีตํ่ากว่า และสามารถ 

เพ่ิมโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจไดม้ากข้ึน 

จากประสบการณ์ท่ียาวนานและมีความชาํนาญทางธุรกิจ ประกอบกบัการให้บริการท่ีรวดเร็ว รวมถึงการรักษา

ความสัมพนัธ์และการให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูจ้าํหน่ายรถยนต์มือสอง ทาํให้ราชธานีลิสซ่ิงยงัคงรักษาความสามารถ 

ในการแข่งขนั และยงัคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั 

การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1) แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย นอกจากจะไดจ้ากเงินกองทุน ซ่ึงไดแ้ก่ ทุนท่ีออก 

และเรียกชาํระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 60,648.62 ลา้นบาท รวมถึงสาํรองตามกฎหมายและกาํไร

สะสมแลว้ แหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัของธนาคารธนชาตยงัไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีสาํคญัอีก 2 แห่ง คือ 

1. เงินรับฝาก ณ ส้ินปี 2558 มีจาํนวน 669,504 ลา้นบาท 

2. เงินกูย้ืม จาํนวน 71,641 ลา้นบาท แบ่งเป็น แหล่งเงินทุนท่ีไดจ้ากหุ้นกูแ้ละตราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือนับเป็น

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 32,516 ลา้นบาท หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ จาํนวน 15,071 ลา้นบาท หุ้นกูร้ะยะสั้น จาํนวน 22,900 

ลา้นบาท ตัว๋สญัญาใชเ้งิน จาํนวน 1,149 ลา้นบาท และอ่ืน ๆ จาํนวน 5 ลา้นบาท 

2) การจดัหาเงนิทุนหรือให้กู้ยมืผ่านบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ธนาคารธนชาตไดใ้หกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเฉพาะในกลุ่มธนชาต โดย ณ ส้ินปี 

2558 ธนาคารธนชาตไดใ้ห้กูย้ืมแก่ บบส. ทีเอส จาํนวน 691 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และ 

ราชธานีลิสซ่ิง จํานวน 1,210 ล้านบาท (ทั้ ง 2 บริษัท เป็นบริษัทย่อยของธนาคารธนชาต) เพ่ือการดําเนินธุรกิจ 

ตามนโยบายธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยคิดเป็นเงินกู้ยืมรวมทั้ งส้ิน 1,901 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,001 ลา้นบาท  

จากส้ินปี 2557 ท่ีมียอดคงคา้งจาํนวน 2,902 ลา้นบาท 

ยอดเงินกูย้มืคงคา้งดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของยอดเงินท่ีใหกู้ย้มืทั้งหมด ณ ส้ินปี 2558 โดยทั้งหมดเป็นการ

ใหกู้ย้มืเงินภายใตก้ารอนุญาตจาก ธปท. 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

ภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตวัไดดี้ข้ึนจากปีก่อน จากการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตวัเร่งข้ึน มาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองของภาครัฐ และภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดีข้ึน แต่ไดรั้บผลกระทบทั้งจากปัจจยันอกประเทศ

เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกัท่ีชะลอตวั โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน และปัจจยัภายในประเทศจากการส่งออกท่ียงัคง

ติดลบต่อเน่ืองตลอดทั้งปี การลงทุนของภาคเอกชนท่ีหดตวัลง ภาระหน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

สินเช่ือโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2558 ยงัคงขยายตวัได้แต่ในอตัราชะลอลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

เน่ืองมาจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัอย่างชา้ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยย์งัคงให้ความระมดัระวงัในการ

ดาํเนินธุรกิจ และมีความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือ โดยเฉพาะการใหสิ้นเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและสินเช่ือรถยนต ์

สาํหรับในปี 2559 แมว้า่เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัข้ึน โดยมีการใชจ่้ายและการลงทุนจากภาครัฐเป็นตวั

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ แต่ก็ยงัคงมีความเปราะบาง และมีปัจจัยเส่ียงท่ีจะตอ้งทาํการติดตามอย่างใกล้ชิดใน 

หลายดา้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ได ้ทั้ งความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียง

ดา้นสภาพคล่อง เป็นตน้ 

บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดมี้การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพ่ือรองรับความเส่ียงประเภทต่าง ๆ 

ตามมาตรการกาํกบัดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยด์ว้ยหลกัเกณฑ ์Basel III ท่ี ธปท. กาํหนด ซ่ึงทาํให้ธนาคาร 

ธนชาตสามารถบริหารจดัการเงินกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยาย

ธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ยงัคงมีการกาํกบัดูแล ติดตาม และพฒันาระบบ

บริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจวา่มาตรการต่าง ๆ ยงัคงมีความสอดคลอ้งและทนัต่อปัจจยัเส่ียงทั้งภายใน

และภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการความเส่ียง 

ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบายผา่นการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกาํหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเส่ียงในลกัษณะ

ภาพรวม (Enterprise-wide Risk) ซ่ึงครอบคลุมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต และการบริหารความต่อเน่ือง 

ทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการบริหารจดัการความเส่ียง พิจารณาอนุมติัและกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรม 

ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ รวมทั้ ง พิจารณากลั่นกรองนโยบายการบริหาร 

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทัฯ 

พิจารณาอนุมติั 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และนโยบาย

การบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั รวมทั้งวางกลยทุธ์ในการบริหาร

ความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียง

ของบริษทัฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด นอกจากน้ี ยงัมีบทบาท 

ในการควบคุม ติดตาม และดูแลให้บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาตดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียง 

ท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการ

ปรับปรุง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามแนวนโยบายและ

ขอ้บงัคบัของทางการท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และกลุ่มธนชาต รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ

บริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต 

ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การดาํเนินงานต่าง ๆ อยูภ่ายใตโ้ครงสร้างองคก์รท่ีมีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจ (Check and Balance)  

มีหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมติดตามความเส่ียง (Middle Office) ไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control 

Unit) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front Office) 

• บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดก้าํหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังานไดถื้อปฏิบติัตาม และยงัไดก้าํหนดกระบวนการ

บริหารความเส่ียงท่ีถือเป็นแนวทางปฏิบติั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) การระบุถึงลกัษณะของความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง 

2) การพฒันาเคร่ืองมือและแบบจาํลอง (Model) ท่ีเหมาะสมสําหรับวดัค่าความเส่ียง และการประเมินความเส่ียง   

3) การควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และ  4) การติดตามสถานะความเส่ียงเพ่ือจดัการความเส่ียงให้ทนั

ต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

คณะกรรมการ 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายการเงิน สายงานธุรกิจ 

Risk Management ส่วนบริหารเงินและการลงทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจัดการ 
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• การกําหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้วดัความเส่ียงหรือ

แบบจาํลอง ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถรับรู้ถึงระดบัความรุนแรงของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือใชเ้ป็นเพดานในการ

ควบคุมค่าความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้และใชเ้ป็นระดบัสญัญาณเตือนภยัก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายรุนแรง 

• มีการรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัของแต่ละบริษทัยอ่ยท่ีสาํคญั และสรุปภาพรวม

ความเส่ียงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํตามงวดเวลาท่ีกาํหนด 

ระบบการบริหารความเส่ียงข้างต้นมีการพฒันาข้ึนบนพ้ืนฐานของหลักความระมัดระวงั มีการปรับปรุง 

ให้เหมาะสมทนัต่อเหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้ และมีการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูถื้อหุน้ ลูกคา้และพนกังานเป็นสาํคญั 

ประเภทความเส่ียงทีสํ่าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังนี ้

1. ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ี หรือปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว ้โดยอาจเกิดจากการประสบปัญหาทางการเงินของลูกหน้ี จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อธุรกิจ ความผิดพลาดในการบริหารจดัการของลูกหน้ี ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของบริษทั

ฯและบริษทัย่อย ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิดข้ึนไดท้ั้ งจากการทาํธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เช่น การให้กูย้ืมหรือ 

ใหสิ้นเช่ือ การก่อภาระผูกพนัหรือการคํ้าประกนั ธุรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้เครดิต และการลงทุนในหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารหน้ี (Market Instrument) ท่ีออกโดยองคก์รของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลหรือ ธปท. ไม่คํ้าประกนั

และตราสารหน้ีท่ีออกโดยองคก์รเอกชน เช่น หุน้กู ้เป็นตน้ 

ภายใตน้โยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดส้ร้างวฒันธรรมทางดา้น

เครดิต เร่ิมจากการจดัให้มีการประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา หรือผูอ้อกตราสารหน้ี โดยใชแ้บบ

วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนตามความเหมาะสมของประเภทคู่สัญญา และมอบหมายให้หน่วยงานวิเคราะห์ 

ความเส่ียงเครดิตซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดว้ยแบบวิเคราะห์ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีมี

อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือจะเป็นผูพิ้จารณาตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้ห้รือคู่สัญญา 

วงเงินสินเช่ือหรือลงทุนท่ีเหมาะสม และเง่ือนไขต่าง ๆ ในการให้สินเช่ือหรือก่อภาระผูกพนั รวมทั้งควบคุมสถานะ

ความเส่ียงทั้งในระดบัภาพรวม ดว้ยการกระจายความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือไปยงัแต่ละส่วนธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม ภายใตร้ะดับเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเช่ือให้มีการจัดการ 

อยา่งเหมาะสม ดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ เนน้การพิจารณาศกัยภาพของธุรกิจและความสามารถในการ

ชาํระหน้ีคืนเป็นปัจจยัสาํคญั โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียงเป็นหน่วยงานอิสระทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการทาํธุรกรรม

ดา้นเครดิตให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต และมีหน่วยงานตรวจสอบรับผิดชอบ 

ในการสอบทานสินเช่ือตามแนวทางของ ธปท. 

เพ่ือใหผ้ลตอบแทนสอดรับกบัความเส่ียงท่ีไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการนาํเคร่ืองมือในการวดัผลตอบแทน

หลงัหักค่าความเส่ียงต่อเงินกองทุน หรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช ้นอกจากน้ี บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย จดัให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test เพ่ือคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในภาวะวิกฤต 

ท่ีจะส่งผลให้ลูกหน้ีมีความสามารถในการชาํระหน้ีลดลง หรือไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา 
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ตามสมมติฐานและปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนให้มีผลกระทบต่อการทาํธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีลูกหน้ีดาํเนิน

ธุรกิจอยู ่

ปัจจยัความเส่ียงด้านเครดติทีสํ่าคญั มดีงันี ้

1.1 ความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเป้าหมายในการกระจายสินเช่ือให้แก่กลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เนน้ในกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพดี และควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมากจนเกินไป มีการบริหารความเส่ียง 

Portfolio ของสินเช่ือโดยรวม มีการติดตามวเิคราะห์และรายงานผลต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 

สถานะเงนิให้สินเช่ือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 เทยีบกบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

ได้ดงันี ้

ประเภทธุรกจิ 
2558 2557 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 15,005 2.10 12,048 1.59 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 78,816 11.03 84,099 11.13 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 49,873 6.98 52,101 6.89 

การสาธารณูปโภคและบริการ 65,679 9.19 66,168 8.76 

การบริโภคส่วนบุคคล     

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 89,088 12.47 85,753 11.35 

เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,458 0.48 3,835 0.51 

เพ่ือเช่าซ้ือ 364,982 51.07 399,341 52.85 

อ่ืน ๆ 26,967 3.77 28,141 3.72 

อ่ืน ๆ 20,760 2.91 24,170 3.20 

รวมเงนิให้สินเช่ือ 714,628 100.00 755,656 100.00 

จากขอ้มูลสินเช่ือโดยรวมพบว่า ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการกระจุกตวัในสินเช่ือ 

เช่าซ้ือลดลงจากร้อยละ 52.85 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 51.07 ทั้งน้ี สินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่เป็นสินเช่ือเช่าซ้ือสาํหรับ

บุคคลธรรมดา ซ่ึงมีมูลค่าต่อสญัญาไม่สูงมากนกั และมีจาํนวนลูกคา้มากทาํใหมี้การกระจายความเส่ียงท่ีดี 

1.2 ความเส่ียงจากการด้อยคุณภาพของสินเช่ือ 

สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ สินเช่ือจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัของ 

แต่ละสถาบนัการเงิน เพราะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อย ได้ให้

ความสําคญัและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเช่ือดว้ยการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของ

สินเช่ืออยา่งสมํ่าเสมอ 
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สัดส่วนสินเช่ือด้อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เป็นสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที ่ 

31 ธันวาคม 2557 ดงันี ้

สินเช่ือจดัช้ัน 
2558 2557 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,118 19.56 5,808 18.11 

สงสยั 3,336 15.85 4,135 12.89 

สงสยัจะสูญ 13,595 64.59 22,127 69.00 

รวม 21,049 100.00 32,070 100.00 

บริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเป็นสถาบันการเงิน มีปริมาณสินเช่ือด้อยคุณภาพลดลงจากจํานวน 32,070  

ลา้นบาท ในเดือนธนัวาคม 2557 มาอยู่ท่ี 21,049 ลา้นบาท ในเดือนธันวาคม 2558 โดยเม่ือพิจารณาจากภาพรวมของ 

เงินให้สินเช่ือ สินเช่ือด้อยคุณภาพมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.95 ของยอดรวมเงินให้สินเช่ือ ลดลงจากร้อยละ 4.24  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

สินเช่ือด้อยคุณภาพจาํแนกตามประเภทธุรกจิ (ไม่รวมดอกเบีย้ค้างรับ) 

ประเภทธุรกจิ 
2558 2557 

มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ มูลหนี ้(ล้านบาท) ร้อยละ 

การเกษตรและเหมืองแร่ 416 1.98 497 1.55 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 5,821 27.65 10,289 32.08 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 1,548 7.35 2,431 7.58 

การสาธารณูปโภคและบริการ 1,450 6.89 3,355 10.46 

การบริโภคส่วนบุคคล     

เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 2,140 10.17 3,494 10.89 

เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 

เพ่ือเช่าซ้ือ 7,961 37.82 9,724 30.32 

อ่ืน ๆ 1,361 6.47 1,733 5.40 

อ่ืน ๆ 352 1.67 547 1.72 

รวมสินเช่ือด้อยคุณภาพ 21,049 100.00 32,070 100.00 
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การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 

จาํนวนลูกหน้ี (ราย) 21,479 33,066 

ยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้ง  17,029 23,780 

หน้ีส่วนท่ีหลกัประกนัไม่คุม้ 8,071 11,643 

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  4 103 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 715,295 756,444 

ยอดหน้ีปรับโครงสร้างต่อสินเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.38 3.14 

ความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างหน้ีเป็นความเส่ียงจากลูกหน้ีด้อยคุณภาพยอ้นกลับ นั่นคือหลังจาก 

ปรับโครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีมีการผิดสัญญาและกลบัมาเป็นลูกหน้ีด้อยคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีท่ีได้ทําสัญญา 

ปรับโครงสร้างหน้ีมียอดเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งเป็นจาํนวนเงินรวม 17,029 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของ 

ยอดรวมเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียค้างรับ โดยยอดรวมของหน้ีปรับโครงสร้างดังกล่าวหากคํานวณสุทธิ 

จากหลกัประกนัจะมีมูลค่ารวมประมาณ 8,071 ลา้นบาท 

1.3 ความเส่ียงจากหลกัประกนั 

สาํหรับการใหสิ้นเช่ือท่ีมีหลกัประกนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดใหมี้การวเิคราะห์และจดัระดบัคุณภาพ

ของหลกัประกนัแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเส่ียงของหลกัประกนันั้น และนาํผลการวิเคราะห์

ดังกล่าวไปใช้เป็นปัจจัยหน่ึงในการจัดระดับความเส่ียงของสินเช่ือ ทั้ งน้ี  หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น

อสงัหาริมทรัพยห์รือสงัหาริมทรัพยจ์ะมีการประเมินมูลค่าโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ธปท. กาํหนดไว ้โดยประเภทของหลกัประกนัท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ เงินฝากและตัว๋แลกเงิน 

หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด หลกัทรัพยน์อกตลาด อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์อสังหาริมทรัพยป์ระเภท 

ท่ีอยู่อาศัย ยานพาหนะ เคร่ืองจักร เป็นต้น ทั้ งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยกําหนดแนวทาง มาตรฐานและความถ่ี 

ในการประเมินราคาและตีราคาหลกัประกนัแต่ละประเภท รวมทั้ งกาํหนดให้มีการจดัทาํรายงานการประเมินราคา 

และตีราคาท่ีมีขอ้มูลและการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนและเพียงพอต่อการตดัสินใจกาํหนดราคา ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่า 

ของหลกัประกันนั้นลดลง หรือมีการเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน จะตอ้งมีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย ์

ท่ีเป็นหลกัประกนัโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ธุรกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯและบริษทัย่อย มีรถยนต์เป็นหลกัประกัน 

ท่ีถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ หากลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัฯ สามารถดาํเนินการครอบครองสินทรัพยไ์ด้

ในทันทีเพ่ือนําไปขายในตลาดรถยนต์ใช้แลว้ ดังนั้ น บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถ 

ยึดรถยนตท่ี์เป็นหลกัประกนัได ้รวมทั้งความเส่ียงจากการจาํหน่ายรถยนต์แต่ไม่สามารถชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

ทั้งน้ี ข้ึนกบัปัจจยัเส่ียง เช่น สภาวะตลาดรถยนตใ์ชแ้ลว้ สภาพของรถท่ีไดย้ดึมา เป็นตน้ ธนาคารธนชาตไดใ้ชข้อ้มูลจาก

สถิติคาํนวณค่าความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีสําหรับสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต ์หรือ Loss Given 

Default (LGD) ประมาณร้อยละ 38 ทั้งน้ี ธนาคารธนชาตไดมี้การกนัสํารองฯ ท่ีสูงกว่า ค่า LGD เพ่ือให้ครอบคลุม 

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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1.4  ความเส่ียงจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีทรัพยสิ์นรอการขายมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชีสุทธิ 

หลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 6,334 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่า 1,385  

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.94 ของมูลค่าราคาตน้ทุนทางบญัชี 

1.5 ความเส่ียงจากการคํา้ประกนัและการอาวลั 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการกบัลูกคา้ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพนัจากการรับอาวลัตัว๋เงิน เล็ตเตอร์ออฟ

เครดิต การคํ้าประกนักูย้มืเงิน และภาระผกูพนัอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากการท่ีตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบ

แทนลูกคา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา สําหรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการคํ้ าประกันและการอาวลั  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดดู้แลและควบคุมความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการตรวจสอบขอ้มูล โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณา

อนุมติั ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแ้นวทางเดียวกบัการใหสิ้นเช่ือตามปกติของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการรับอาวลั การคํ้าประกนัการกูย้ืมเงิน

และภาระผกูพนัอ่ืน ๆ จาํนวน 23,168 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของสินทรัพยท์ั้งหมด 

2. ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงด้านตลาด คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายได ้และเงินกองทุนของบริษทัฯและ

บริษทัย่อย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเส่ียงด้านราคา ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียง 

ด้านอัตราแลกเปล่ียน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับ 

ท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2.1 ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา 

ตราสารหน้ีและตราสารทุน ทาํใหมู้ลค่าของเงินลงทุนเพ่ือคา้และเผื่อขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยลดลง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้พฒันาเคร่ืองมือในการวดัความเส่ียงโดยใช้แบบจําลองของ Value-at-Risk  

(VaR Model) เพ่ือวดัผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดบัความเช่ือมัน่หน่ึง ๆ หากถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด 

นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนด Limit ต่าง ๆ ในการทาํธุรกรรมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบั 

ท่ีรับได ้เช่น Position Limit และ Loss Limit เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานควบคุมความเส่ียง (Risk Control Unit)  

ซ่ึงแยกออกจากหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม (Front office) และหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back office) ทาํหนา้ท่ีควบคุม

ความเส่ียงและรายงานสถานะ Limit ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ หน่วยงานหรือผูบ้ริหารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท่ีจะ

สามารถบริหารความเส่ียงได้ทันท่วงที บริษัทฯและบริษัทย่อยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  

เป็นผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงดา้นน้ี ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่าเคร่ืองมือดงักล่าวมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยาํ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้มีการทดสอบเคร่ืองมือดว้ยการทาํ Back-testing โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานท่ี Bank for 

International Settlement (BIS) กาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจาํลองเหตุการณ์รุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดอย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือทําการทดสอบภาวะวิกฤต  

Stress Test เพ่ือใหค้าดการณ์ไดว้า่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีผลต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนอยา่งไร 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 เงนิลงทุนทีม่ไีว้เพือ่ค้าและเผือ่ขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย จาํแนกตามประเภทเงินลงทุน 

เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่ายุตธิรรม 

2558 2557 

เงนิลงทุน   

เงินลงทุนเพ่ือคา้   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 6,286 8,319 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,785 5,434 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - - 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 105 194 

เงินลงทุนเผื่อขาย   

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 118,341 68,985 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26,832 46,226 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,068 11,827 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 5,286 4,811 

รวมเงนิลงทุนเพือ่ค้าและเผือ่ขาย 170,703 145,796 

มูลค่าเงินลงทุนเพ่ือค้าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย่อยปรับเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมการลงทุนใน

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให ้

ค่าความเส่ียงดา้นราคาโดยรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ปลายปีท่ีผา่นมา 

2.2 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

ของรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการนอกงบดุลทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเป้าหมายท่ีจะดําเนินงานภายใต้ระบบบริหารความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

ท่ีมีประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพนัธ์ของสัดส่วนโครงสร้างของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ท่ีอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสาํหรับการดาํเนินงาน และให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือให้

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเหล่ือมลํ้ าระหว่างระยะเวลาของการปรับอตัราดอกเบ้ีย (Reprice)  

ในสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัในแต่ละช่วงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซ่ึงจะมีการวดัความเส่ียงเป็นประจาํ

ทุกเดือน เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงอยูใ่นขอบเขตท่ีสามารถยอมรับได ้จึงไดจ้ดัให้มี

การกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียงและระดบัสัญญาณเตือนภยัท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาจากโครงสร้างของสินทรัพย ์

หน้ีสินและภาระผูกพนั รวมทั้งการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Reprice) ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาตามแผน

ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย ควบคุมและ



 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 3-9 

ติดตามความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด โดยมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีอาจเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ในการรองรับความเส่ียง 
 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วิเคราะห์ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบีย้ตามสัญญาของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบกาํหนด 

อตัราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม

อตัราตลาด 

0 - 3  

เดอืน 
3 - 12 เดอืน 1 - 5 ปี เกนิ 5 ปี ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสด - - - - - 13,337 13,337 

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

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - - - - - 5,447 5,447 

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

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

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - - - - 912 912 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 1,101 1,101 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ        

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

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

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - - - - - 2,202 2,202 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 6,758 6,758 

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

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - - - - - 2,073 2,073 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - - - 

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

2.3 ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บผลกระทบในทางลบ เน่ืองจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจากการทาํธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย ์หรือหน้ีสิน 

ในสกุลเงินต่างประเทศ แบ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ (Transaction Risk)  

และความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าจากสกลุเงินต่างประเทศเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ิน (Translation Risk) 



 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 3-10 

ทั้ งน้ีส่วนใหญ่ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการให้บริการของธนาคาร 

ธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบ้ีย 

(ALCO) เป็นผูค้วบคุมและติดตามความเส่ียงประเภทน้ี โดยการพิจารณาถึงความสอดคลอ้งระหวา่งโครงสร้างและอายุ

ครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบกบัธนาคารธนชาตมีนโยบายในการกาํหนด

ระดับเพดานความเส่ียงเพ่ือควบคุมผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน 

อยา่งไรก็ดีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ธนาคารธนชาตมีนโยบายท่ีจะปิดความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน 

เช่น สญัญาแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนในระดบัตํ่า เน่ืองจาก

สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน 

ความเส่ียงดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถชําระหน้ีสินและ 

ภาระผูกพนัเม่ือถึงกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ  

หรือสามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกว่าระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุน

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปัจจุบนัและในอนาคต โดยกลไกการบริหารความเส่ียงจะเร่ิมจากการประเมินกระแสเงินสด

และฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจมีความตอ้งการเงินทุนแตกต่างกนัเพ่ือรองรับการ 

ครบกาํหนดของเงินกูย้มื การลดหน้ีสินประเภทอ่ืนลง หรือการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย ์โดยใชเ้คร่ืองมือทั้งท่ีเป็นแบบจาํลอง

วิเคราะห์ฐานะสภาพคล่อง (Liquidity Gap Analysis) อตัราส่วนดา้นสภาพคล่องต่าง ๆ ตลอดจนการใชส้ถานการณ์

จาํลองโดยการตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลกระทบวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะยงัคงมี

สภาพคล่องท่ีเพียงพอหรือไม่ ภายใตก้ระแสเงินสดท่ีข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของลูกคา้ในการต่ออายสุญัญาเม่ือครบกาํหนด

นอกจากน้ี ยงัไดป้ระมาณการความตอ้งการสภาพคล่องภายใตส้มมติฐานท่ีแตกต่างกนัตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์

ไม่ปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยเองและเกิดกบัระบบสถาบนัการเงิน 

ขณะเดียวกันบริษทัฯและบริษทัย่อยมีการจดัทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวร้องรับกรณีเกิดปัญหาสภาพคล่อง 

และจะมีการทบทวนเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานตามแผน ทั้งน้ี การควบคุมและติดตามความเส่ียง

ด้านสภาพคล่อง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบ้ีย 

เป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะจดัใหมี้การประชุมเพ่ือติดตามสถานะและบริหารจดัการความเส่ียงเป็นประจาํทุก 2 สปัดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 3-11 

โครงสร้างแหล่งเงนิทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยซ่ึงจาํแนกตามประเภทของแหล่งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของ

แหล่งเงนิทุน เป็นดงันี ้

เงนิทุนจาํแนกตามประเภทของแหล่งทีม่าของเงนิทุน 

 2558 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินรับฝาก 669,454 79.70 696,949 79.61 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 85,600 10.19 80,139 9.15 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 84,929 10.11 98,418 11.24 

รวม 839,983 100.00 875,506 100.00 

เงนิทุนจาํแนกตามระยะเวลาของแหล่งเงนิทุน 

 2558 2557 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 770,890 91.77 776,623 88.71 

เกิน 1 ปี 69,093 8.23 98,883 11.29 

รวม 839,983 100.00 875,506 100.00 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินรับฝากและเงินกูย้ืมรวม 839,983 ลา้นบาท โดยแหล่ง

เงินทุนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเงินฝากจากประชาชนซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี อนัเป็นลกัษณะ

โครงสร้างการทาํธุรกิจเป็นปกติการคา้ของสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ดี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดมี้การออกผลิตภณัฑ์

ต่าง ๆ เช่น เงินฝาก NCD และหุน้กู ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการออมเงินใหก้บัลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 3-12 

สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 วเิคราะห์ตามระยะเวลาครบกาํหนดตามสัญญา เป็นดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
วนัที่ครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสด 13,337 - - - 13,337 

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

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

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

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

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 912 - - 912 

ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 1,101 - - 1,101 

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

หนีสิ้นทางการเงนิ      

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

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

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,202 - - - 2,202 

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

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

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 2,073 - - 2,073 

เจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี - - - - - 

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

รายการนอกงบดุล      

การรับอาวลัตัว๋เงิน 278 868 124 - 1,270 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 19 478 - - 497 

เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 615 1,690 5 - 2,310 

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

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

 

 

 

 



 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนท่ี 1 ปัจจยัความเส่ียง หนา้ 3-13 

4. ความเส่ียงด้านปฏิบัตกิาร (Operational Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการขาดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ขาดธรรมาภิบาลในองคก์รหรือ

ขาดการควบคุมท่ีดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบ 

ต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย รวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย เช่น ความเส่ียง 

ต่อการถูกฟ้องร้องหรือดาํเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บจากการตกลงกนั

นอกชั้นศาล เป็นตน้ ซ่ึงความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงดา้นอ่ืน โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) และดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการป้องกนั

และติดตามดูแลความเส่ียงประเภทน้ี และเน่ืองจากการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคัญในการควบคุมและป้องกัน 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดี อนัไดแ้ก่ 

• การจดัโครงสร้างองค์กร บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละ

ตาํแหน่งงานให้มีการสอบยนัและถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั (Check and Balance) โดยแยกหน่วยงานท่ีทาํธุรกรรม 

(Front Office) ออกจากหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมและติดตามความเส่ียง (Middle Office) ซ่ึงไดแ้ก่ หน่วยงานควบคุม

ความเส่ียง (Risk Control Unit) กบัหน่วยงานท่ีบนัทึกรายการ (Back Office) 

• การจดัใหมี้หน่วยงานสนบัสนุนการทาํธุรกรรม เช่น หน่วยงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หน่วยงาน

กฎหมาย หน่วยงานประเมินราคา ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและเป็นอิสระ เพ่ือลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

• การจัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมทุกประเภทและคู่มือการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ตลอดจนระเบียบอาํนาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางในการทาํงานภายในองค์กรให้เป็น

มาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด 

• การจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือควบคุม ติดตาม และประเมิน

ความเส่ียงของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตรวจสอบขอ้ผิดพลาด ปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 

• การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการรองรับการขยายตวัของธุรกิจและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกคา้ ทั้งดา้นเทคโนโลยีและดา้นขอ้มูล โดยเฉพาะ

การป้องกนัความเสียหายจากการลกัลอบเขา้ถึงขอ้มูลจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  

• การจดัทาํแผนรองรับการดาํเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ประกอบดว้ยแผนฉุกเฉิน  

แผนระบบสํารองและแผนการฟ้ืนฟูการดําเนินงาน เพ่ือควบคุมไม่ให้การดาํเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้ งจัดให้มี 

การซักซ้อม เพ่ือทดสอบความพร้อมของแผนและเพ่ือการปรับปรุงแผนให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงและ 

มีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับการท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยมีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกดาํเนินการแทนในบางกลุ่มกิจกรรม

เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดมี้การ

กาํหนดนโยบาย เพ่ือบริหารความเส่ียงจากการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ข้ึน โดยนโยบายดงักล่าวนอกจาก

จะมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัในเร่ืองเดียวกนัท่ีออกโดย ธปท. แลว้ ยงัเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม

ภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดว้ย 
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สาํหรับการวดัและประเมินความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบหรือ

เง่ือนไขของวธีิการท่ีใชใ้นการวดัและประเมินความเส่ียงภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเอง โดยวิธีการดงักล่าวบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยมีการพิจารณาถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น แนวทางการกาํกบัดูแลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

ฯ ลกัษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ ความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของบริษทัฯ โอกาสและ/หรือความถ่ี 

(Probability, Likelihood หรือ Frequency) ตลอดจนผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรือ 

อาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี ตามท่ี ธปท. กาํหนดให้กลุ่มธนชาตดาํรงเงินกองทุนเป็นอตัราส่วนกบัสินทรัพยเ์ส่ียงดา้นเครดิต  

ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการตามแนวทางของ Basel III นั้ น กลุ่มธนชาตได้เลือกวิธีการคาํนวณสินทรัพย์เส่ียง 

ดา้นปฏิบติัการดว้ยวธีิ Basic Indicator Approach 

นอกจากน้ี ในการติดตามดูแลความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ บริษทัฯและบริษทัย่อยกาํหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร 

ของแต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเส่ียง โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะช่วย

ให้รับทราบถึงความเส่ียงและปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได ้

อยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถึงกระนั้นก็ดี เพ่ือให้ทราบถึงผลการดาํเนินงาน

และปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนแนวโน้มและการเปล่ียนแปลงของข้อมูลปัจจัยเส่ียง บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงจัดให้มี 

การจดัเก็บและรายงานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ เช่น ขอ้มูลเหตุการณ์ความเสียหาย 

ท่ีเกิดข้ึน (Loss Data) ดชันีช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) จุดท่ีมีความเส่ียงสาํคญั เป็นตน้ เสนอต่อคณะกรรมการ 

ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอเพ่ือใชป้ระกอบการกาํหนด

นโยบายและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมิน

ความสามารถของระบบควบคุมภายในวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดอีกทางหน่ึงดว้ย 

5. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติ 

ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุน 

หรือการดาํรงอยู่ของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการทาํ 

แผนกลยุทธ์สําหรับช่วงเวลา 3 ปีขา้งหน้า และจัดให้มีการทบทวนแผนงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเม่ือมีเหตุการณ์

ภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบถึงการบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผูติ้ดตามผลการดาํเนินงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัแผนงานประจาํปีท่ีกาํหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

6. ความเส่ียงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ 

ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หมายความวา่ ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

ขอ้บงัคบั มาตรฐาน และแนวปฏิบติัท่ีบงัคบัใชก้บัธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงิน 

เป็นจาํนวนสูง ความเสียหายต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ หรือการถูกทางการเขา้แทรกแซง ซ่ึงการปรับปรุง เปล่ียนแปลง

ขอ้บงัคบั กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น ธปท. ก.ล.ต. ตลท. สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่ละคร้ัง 

อาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

กลุ่มธนชาตมีหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของธนาคารธนชาต ท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารธนชาต ทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของทางการและองคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คาํปรึกษา เผยแพร่
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ความรู้ให้กับผูบ้ริหารและพนักงาน และสนับสนุนผู ้บริหารระดับสูงให้สามารถบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ซํ้ าซอ้นกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีเฉพาะ เช่น 

การป้องกันการฟอกเงิน การประสานงานกับผูก้าํกับดูแล หรือหน่วยงานทางการ เป็นตน้ โดยมีการรายงานคู่ขนาน 

ต่อผูบ้ริหารสูงสุดของบริษัทฯ และธนาคารธนชาต กับคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารธนชาตและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ 

การประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หน่วยงานกาํกับกฎระเบียบและขอ้บังคบัจะทาํการประเมิน 

ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกิจกรรมต่าง ๆ โดยพิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภายในและภายนอกของ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงครอบคลุมถึงทิศทางการกาํกบัดูแลของทางการ ผลการตรวจสอบของทางการ นโยบายธุรกิจ  

ขอ้หารือ ขอ้ร้องเรียน การควบคุมภายใน และระบบงานภายในท่ีรองรับในเร่ืองท่ีพิจารณานั้น ๆ โดยมีการกาํหนดนํ้ าหนกั 

ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ตามแนวทาง Risk Based Approach (RBA) เพ่ือใช ้

ในการสุ่มสอบทานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์(Control and Monitor) และติดตามขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบพร้อมเสนอ

แนวทางการปรับปรุง 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

1. สินทรัพย์ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เป็นเจา้ของและไม่ติดภาระจาํนอง/

จาํนาํ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

ท่ีดิน 4,435 4,447 4,460 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,627 2,599 2,624 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ 6,841 6,227 5,708 

อ่ืน ๆ 150 202 297 

รวม 14,053 13,475 13,089 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (5,907) (5,394) (4,905) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (99) (99) (100) 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 8,047 7,982 8,084 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4,100 4,100 4,100 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์และอ่ืน ๆ 2,720 2,463 2,207 

รวม 6,820 6,563 6,307 

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,760) (3,073) (2,400) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (49) (63) (63) 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 3,011 3,427 3,844 
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สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอาคารสํานักงาน ค่าเช่ารถยนต์และอ่ืน ๆ  

ตามสญัญาเช่าและบริการระยะยาว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ ระยะเวลา 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

สญัญาเช่าท่ีดิน/อาคาร 
ภายใน 1 ปี 717 635 635 

1 ปีข้ึนไป 1,144 1,105 648 

สญัญาเช่ารถยนต ์
ภายใน 1 ปี 

1 ปีข้ึนไป 

154235 154 

294 

140 

274 

อ่ืน ๆ 
ภายใน 1 ปี 1,159 1,063 1,149 

1 ปีข้ึนไป 1,458 1,934 2,663 

รวม  4,867 5,185 5,509 

2. เงินให้สินเช่ือ 

นโยบายการจดัช้ันสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คุณภาพสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารและบริษทั

บริหารสินทรัพย)์ จดัประเภทตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

รายการ

ระหว่าง

ธนาคาร 

และตลาดเงนิ 

เงนิให้สินเช่ือ 

แก่ลูกหนีแ้ละ

ดอกเบีย้ค้างรับ เงนิลงทุน 

ทรัพย์สิน

รอการขาย สินทรัพย์อืน่ รวม 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จดัชั้นปกติ 48,755 629,494 - - 236 678,485 92.56 

จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - 30,993 - - 127 31,120 4.25 

จดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน - 4,119 - - 14 4,133 0.56 

จดัชั้นสงสยั - 3,336 - - 14 3,350 0.46 

จดัชั้นสงสยัจะสูญ - 13,595 607 1,351 377 15,930 2.17 

รวม 48,755 681,537 607 1,351 768 733,018 100.00 

นโยบายการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

• บริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยต์ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงิน 

ใหสิ้นเช่ือตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ธปท. และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจาํนวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้

โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ีตั้งเพ่ิม(ลด)บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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• สําหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (ยกเวน้ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร)  

ท่ีจดัชั้นเป็นหน้ีปกติ (รวมลูกหน้ีท่ีผ่านการปรับโครงสร้างหน้ี) และจดัชั้นเป็นหน้ีกล่าวถึงเป็นพิเศษ บริษทัฯและบริษทัย่อย 

กนัสาํรองในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 1 และ 2 ตามลาํดบั ของยอดหน้ีเงินตน้คงคา้ง (ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับ) หลงัหักหลกัประกนั 

สาํหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ บริษทัฯและบริษทัย่อยกนัเงินสํารองในอตัราร้อยละ 100 สําหรับส่วนต่างระหว่างยอดหน้ี 

ตามบญัชีกบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บจากการจาํหน่ายหลกัประกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียคิดลดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจาํหน่ายหลกัประกนัไดต้าม

หลกัเกณฑข์อง ธปท. ทั้ งน้ี สําหรับลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเป็นลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือหรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 

จะถือวา่ไม่มีหลกัประกนั 

สาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนบุคคลของบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจธนาคาร บริษทัย่อยกนัเงินสํารอง

เป็นกลุ่มลูกหน้ี (Collective Approach) ตามการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงลกัษณะเดียวกนั โดยพิจารณาจากผลขาดทุน

จากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี (Probability of default) และร้อยละ

ของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (Loss given default) นอกจากน้ี บริษทัย่อย 

ไดพิ้จารณากนัสํารองเพ่ิมเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี โดยค่าตวัแปรและขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณน้ีไดมี้การสอบทาน

รายละเอียดและทบทวนความเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอ 

• บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละราย 

โดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเม่ือหน้ีนั้น

มีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยถือพ้ืนฐานการจดัชั้นหน้ีและตั้งสาํรอง

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย ก.ล.ต. 

• บริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและให้เช่าการเงินตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละของ 

ยอดลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระสุทธิจากรายได้ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้โดยคาํนึงถึงจาํนวนเดือนคงคา้งเป็นเกณฑ์ (อา้งอิงจาก

หลกัเกณฑ์การจดัชั้นหน้ีของ ธปท.) โดยลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระไม่เกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

จากยอดหน้ีเงินตน้สุทธิหลงัหักหลกัประกนั และสําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 3 เดือนจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญโดยไม่หกัหลกัประกนั 

• ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนตั้ งข้ึนโดยประมาณจากจํานวนหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้ 

ซ่ึงพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

• บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชี เม่ือเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้

โดยการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนจะนาํไปลดหรือเพ่ิมค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

นโยบายการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยดอ้ยค่าลงหรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินการดอ้ยค่าและรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
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สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย หมายถึง จาํนวนเงินท่ีกิจการ 

จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินหักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อ 

กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของ 

ผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณการกระแส 

เงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดกระแสเงินสดดงักล่าวเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัรา

คิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง 

ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

นโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม สามารถตรวจสอบได ้

เพ่ือให้ลูกหน้ีสามารถท่ีจะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ และสามารถท่ีจะชําระหน้ีคืนให้กับบริษัทได้สูงสุด และได้รับ 

ความเสียหายนอ้ยท่ีสุดจากลูกหน้ีมีปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าว 

นโยบายการรับรู้รายได้จากเงนิให้สินเช่ือ 

ดอกเบ้ียรับจากเงินให้สินเช่ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ รายไดต้ามสัญญาเช่าซ้ือ

และสญัญาเช่าการเงินรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับเงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัดชาํระเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียเกินกาํหนดสามเดือนนับจากวนัครบกาํหนดชาํระ และจะโอนกลบัรายการดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเคยบนัทึกบญัชี 

เป็นรายได้แลว้นั้นออกจากบัญชี การบันทึกรายได้ดอกเบ้ียหลงัจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับ 

ชาํระหน้ีท่ีคา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียสําหรับลูกหน้ีภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ตามเกณฑ์คงคา้ง  

โดยอิงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีต้องจ่ายชําระตามสัญญา ยกเวน้หน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีอยู่ระหว่าง 

การติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสดจนกวา่

ลูกหน้ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาํระเงินแลว้แต่

ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนโดยคาํนวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีใช้

กาํหนดราคาทุนของลูกหน้ีทั้งกลุ่ม (Yield) คูณดว้ยราคาตามบญัชีใหม่ (ราคาทุนท่ีซ้ือ) ของลูกหน้ีคงเหลือสาํหรับลูกหน้ี

ท่ีมีการจ่ายชาํระในระหว่างปี โดยจะรับรู้เป็นรายไดด้อกเบ้ียในจาํนวนท่ีไม่สูงกวา่จาํนวนเงินท่ีไดรั้บชาํระจากลูกหน้ี 

และภายหลงัการทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงสาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการจ่ายชาํระในระหวา่งปี 

ในกรณีท่ีดอกเบ้ียหรือส่วนลดไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินหรือเงินใหสิ้นเช่ือแลว้ ดอกเบ้ียหรือส่วนลดดงักล่าวจะบนัทึก

เป็นรายไดร้อตดับญัชีและตดัจาํหน่ายเป็นรายไดเ้ฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินหรือระยะเวลาของเงินให้สินเช่ือ

นั้นหรือตามสดัส่วนของหน้ีท่ีไดรั้บชาํระ 
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ดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรับล่วงหนา้แสดงถึงส่วนลดดอกเบ้ียท่ีตวัแทนจาํหน่ายรถยนตใ์ห้กบัลูกคา้ซ่ึงจะทยอยรับรู้

เป็นรายไดต้ามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบัดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ 

3. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีย่วกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลง็เห็นวา่การบริหารเงินลงทุนเป็นส่วนสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงรวมไปถึง

การลงทุนในหลกัทรัพยช์ัว่คราวและระยะยาวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกาํหนดให้มีการทบทวนแผนการลงทุนทุกปี 

หรือทุกคร้ังท่ีมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างมีนัยสาํคญั และให้มีการวดัผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุนรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํ่าเสมอ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี ในธุรกิจท่ีมีแนวโน้มดี ความเส่ียงตํ่า  

และมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยกาํหนดใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบดูแลการลงทุน

ในส่วนของตราสารทุนและตราสารหน้ี ซ่ึงตอ้งปฏิบัติภายใตห้ลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบติังานท่ีทางการ

กาํหนด 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบริหารความเส่ียงจากการลงทุนตั้ งแต่การพิจารณาอนุมัติการลงทุน ติดตามทบทวน 

ผลการลงทุน รวมทั้งกาํหนดนโยบาย   การลงทุน สาํหรับการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด 

(Market Risk) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเทคนิค Value at Risk หรือ VaR มาใชใ้นการวดัความเส่ียงของเงินลงทุน 

แต่ละหลกัทรัพย ์โดยรวมของ Portfolio ได ้เพ่ือท่ีจะกาํหนดขนาดของความเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะยอมรับไดแ้ละจะนาํไปใช้

ในการจดัสรรเงินกองทุน (Capital Allocation) เพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตต่อไป 

การตั้งสํารองค่าเผือ่การปรับมูลค่าและค่าเผือ่การด้อยค่า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาค่าเผือ่การปรับมูลค่าและคา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนโดยใชว้ธีิการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม โดยในการกาํหนดราคายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตราสารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อการ

ปรับมูลค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนแต่ละประเภทของบริษทัฯตามในตารางท่ีไดแ้สดงไวใ้น ส่วนท่ี 1 หัวขอ้ 

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

4. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น

สถาบนัการเงินท่ีดาํเนินธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงินอยา่งครบวงจร บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมส่วนใหญ่จึงเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจท่ีให้บริการทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจลีสซ่ิง ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจหลกัทรัพย ์

ธุรกิจจดัการลงทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการกาํหนดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

วงเงินลงทุนข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นของทุนจดทะเบียนและปริมาณเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจนั้นๆ โดยสัดส่วน 

การถือหุ้นและมูลค่าการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของบริษทัฯ ได้เปิดเผยไวใ้นส่วนท่ี 1 หัวขอ้ ลกัษณะ 

การประกอบธุรกิจ 
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นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแตกต่างไปตามลกัษณะธุรกิจและกลยทุธ์การลงทุน 

การบริหารงานมีลกัษณะเป็นการกระจายอาํนาจ แต่จะมีการควบคุมนโยบายหลกั โดยบริษทัฯ จะส่งผูแ้ทนหรือผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งตามนโยบายหลกัของบริษทัแม่

และร่วมบริหารงานในบริษทัยอ่ย 

สาํหรับบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่มาก บริษทัฯ อาจส่งเพียงตวัแทน/ผูบ้ริหารเขา้เป็นกรรมการ 

เพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายหลกัเท่านั้น 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุม/การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ขอบเขตอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยและบริษทัร่วมข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการถือหุ้น หากมีสัดส่วนการถือหุ้นสูง 

บริษทัฯ จะมีขอบเขตอาํนาจในการควบคุมการบริหารงานมากกว่าบริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นตํ่ากวา่ อยา่งไรก็ตาม 

โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายโดยการส่งตวัแทนหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้เป็นกรรมการ

ในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมเพ่ือร่วมกาํหนดนโยบายของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ 

การส่งตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทัฯ อาจส่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ พนักงาน หรือตวัแทนผูท้รงคุณวุฒิ เขา้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ 

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เพ่ือร่วมบริหารงานหรือกาํหนดนโยบายหลกัในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ๆ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

คดีทีม่ีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีคดีท่ีมีผลต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู ้ถือหุ้น หรือร้อยละ 10 

ของสินทรัพยห์มุนเวยีนกรณีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบ 

ความเห็นของผู้บริหารเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเห็นวา่การถูกฟ้องคดี ขอ้พิพาททางกฎหมาย ทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นคู่ความกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นคู่ความกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

คดีทีม่ีผลต่อการดําเนินธุรกจิอย่างมีนัยสําคัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

เป็นจาํนวนรวมประมาณ 3,552 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 65 ลา้นบาท) ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อย ได้พิจารณาตั้งสํารองหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไวแ้ลว้บางส่วน และส่วนท่ีเหลือ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อย เช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกเป็นหน้ีส้ิน ณ ปัจจุบัน  

ส่วนคดีอ่ืนทั้งหมดเป็นการฟ้องร้องติดตามหน้ีในธุรกิจปกติ ซ่ึงเช่ือวา่ไม่มีผลต่อการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

ช่ือบริษทั : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ  : Thanachart Capital Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  : TCAP 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจ ดงัน้ี 

1. การลงทุนและใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต 

2. การลงทุนในบริษทัอ่ืนใดอนัมีผลทาํให้บริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุม

ในบริษทันั้น จะตอ้งเป็นธุรกิจการเงินหรือสนับสนุน และตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจาก ธปท. 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 – 17 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536000510 

ทุนจดทะเบียน : 12,778,297,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ : 12,778,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั  :   1,277,816,427 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 หุน้บุริมสิทธิ  :               13,276 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เวบ็ไซต ์ : www.thanachart.co.th 

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

โทรศพัท ์ : 0 2217 8000, 0 2217 8160 

โทรสาร : 0 2217 8312 

Contact Center : 1770 

หมายเหตุ 1)  ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และ

สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

 2) ผูถื้อหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ : 1 เสียง 

 3)  จาํนวนหุ้นสามญัท่ีแสดงขา้งต้นเป็นจาํนวนหุ้นรวมท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุ้นคืนรวมจาํนวน 112,700,000 หุ้น (ตาม

โครงการซ้ือหุน้คืน เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 จาํนวนหุ้น 71,350,000 หุ้น และวนัท่ี 

10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 จาํนวน 41,350,000 หุน้) 



        บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 6-2 

การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจาํนวนหุ้น 

ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท/สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 
ประเภท

หุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ท่ีออกจําหน่าย

(หุ้น) 

จํานวนหุ้นท่ีถือ 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์  

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่  

เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8333 

ธนาคารพาณิชย ์ สามญั 99,136,649,030 60,648,621,700 6,064,862,170 3,090,699,234 50.96 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8289 

บริหารสินทรัพย์

ดอ้ยคุณภาพของ

สถาบนัการเงิน 

สามญั 700,000,010 700,000,010 70,000,001 69,999,995 100.00 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2611 9494 

บริหารสินทรัพย์

ดอ้ยคุณภาพของ

สถาบนัการเงิน 

สามญั 143,000,010 143,000,010 14,300,001 11,931,919 83.44 

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

(มหาชน) 

231 อาคารเอสซีไอ ไลฟ์ ถนนราชดาํริ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2252 5070 

โทรสาร 0 2252 7155 

ประกนัชีวิต สามญั 1,000,000,000 700,000,000 70,000,000 35,699,997 51.00 

บริษัท กรุงเทพเคหะ จํากัด 

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 10 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการ 

ชาํระบญัชี 

สามญั 15,000,000 15,000,000 1,000,000 998,679 99.87 

บริษัท เอช ที อาร์ จํากัด 

32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 18 

ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ 0 2259 8911 - 6 

โทรสาร 0 2259 8919 

ให้เช่า ให้บริการ-

อาคารสาํนกังาน 

รับจา้งบริหาร 

สามญั 500,000,000 500,000,000 50,000,000 5,000,000 10.00 

หมายเหตุ ร้อยละการถือหุ้นท่ีแสดงนบัรวมการถือหุ้นโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



        บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 6-3 

ข้อมูลบุคคลอ้างองิ 

หลกัทรัพย ์ : หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ 

นายทะเบียนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
 เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์ 0 2009 9000 

  โทรสาร 0 2009 9991 

  Call Center 0 2009 9999 

  เวบ็ไซต ์: www.set.or.th/tsd 

หลกัทรัพยหุ์น้กู ้ : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“TCAP22NA”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“TCAP238A”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“TCAP258A”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“TCAP23OA”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“TCAP18NA”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“TCAP20NA”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (“TCAP15NA”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (“TCAP161A”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (“TCAP165A”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2558 

  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (“TCAP179A”) 

 : หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2558 

 

 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (“TCAP181A”) 

 

 



        บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 6-4 

นายทะเบียนหุน้กู ้ : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 
2 เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่

 
2 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี2กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท ์ 0 2208 5000 2ต่อ 4519 

  โทรสาร 0 2651 7899 

  เวบ็ไซต ์: www.thanachartbank.co.th 

สาํนกังานผูส้อบบญัชี : บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

  เลขท่ี 193/136 – 137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ 0 2264 9090 

  โทรสาร 0 2264 0789 - 90 

  เวบ็ไซต ์: www.ey.com 

รายช่ือผูส้อบบญัชี : นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : ไม่มี 

สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํ : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

: ธนาคารออมสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimbthai.com/
http://www.cimbthai.com/


        บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 6-5 

บริษัทในกลุ่มธนชาต 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8312 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536000510 

เวบ็ไซต ์: www.thanachart.co.th 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8333 

ทะเบียนเลขท่ี 0107536001401 

เวบ็ไซต ์: www.thanachartbank.co.th 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8289 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540086022 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8888 

โทรสาร 0 2217 9642 

ทะเบียนเลขท่ี 0107547000591 

เวบ็ไซต ์: www.tnsitrade.com 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จาํกดั 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2611 9494 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540093282 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

เลขท่ี 231 อาคารเอสซีไอ ไลฟ์ ชั้น 5 - 7 

ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2126 8300 

โทรสาร 0 2126 8398 

ทะเบียนเลขท่ี 0105535049696 

เวบ็ไซต ์: www.thanachartfund.com 

 

บริษัท ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 231 อาคารเอสซีไอ ไลฟ์  

ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2252 5070 

โทรสาร 0 2252 7155 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000481 

เวบ็ไซต ์: www.scilife.co.th 

บริษัท ธนชาตประกนัภัย จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ 0 2308 9300 

โทรสาร 0 2308 9333 

ทะเบียนเลขท่ี 0107555000473 

เวบ็ไซต ์: www.thanachartinsurance.co.th 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.scilife.co.th/
http://www.thanachartinsurance.co.th/


        บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน หนา้ 6-6 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จาํกดั 

เลขท่ี 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 0 2208 6662 

โทรสาร 0 2253 6130 

ทะเบียนเลขท่ี 0105554031624 

เวบ็ไซต ์: www.thanachartnpa.com 

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 

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

ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์ 0 2685 0200, 0 2685 0300 

โทรสาร 0 2716 7901, 0 2716 7902 

ทะเบียนเลขท่ี 0105540075314 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 

บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 77/35 - 36 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 11 UP 

ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตน้ไทร เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600 

โทรศพัท ์ 0 2431 9000 

โทรสาร 0 2431 9095 

ทะเบียนเลขท่ี 0107545000209 

เวบ็ไซต ์: www.ratchthani.com 

บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วสิ จาํกดั 

เลขท่ี 2 อาคารสาํนกังานธนชาต สวนมะลิ ชั้น 2 

ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศพัท ์ 0 2220 2222 

โทรสาร 0 2220 2522 

ทะเบียนเลขท่ี 0105533119077 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 

บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลสีซ่ิง จาํกดั  

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8098 

ทะเบียนเลขท่ี 0105538045861 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดเีวลลอปเมนท์ จาํกดั 

เลขท่ี 2 อาคารสวนมะลิ ชั้น M 

ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวดัเทพศิรินทร์ 

เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศพัท ์ 0 2220 2171 

โทรสาร 0 2220 2300 

ทะเบียนเลขท่ี 0105550042966 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 

บริษัท เนช่ันแนล ลซีซ่ิง จาํกดั 

เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ 0 2217 8000 

โทรสาร 0 2217 8098 

ทะเบียนเลขท่ี 0105532078407 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

บริษัท สคบิ เซอร์วสิ จาํกดั 

เลขท่ี 1091/230 ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่

แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 0 2208 5060, 0 2208 5031 

โทรสาร 0 2253 4748 

ทะเบียนเลขท่ี 0105534009895 

เวบ็ไซต ์: ไม่มี 

 

http://www.thanachartnpa.com/
http://www.thanachartbroker.co.th/
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชาํระแลว้ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน : 12,778,297,030 บาท 

ทุนเรียกชาํระแลว้ : 12,778,297,030 บาท 

แบ่งออกเป็น หุน้สามญั :   1,277,816,427 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 หุน้บุริมสิทธิ :               13,276 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัรา 1 : 1 โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และ

สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 15 ของเดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี 

 2) ผูถื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิอ่ืน ๆ เช่นเดียวกนั โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุน้ : 1 เสียง 

 3) จาํนวนหุ้นสามญัท่ีแสดงขา้งตน้เป็นจาํนวนหุ้นรวมท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุ้นคืนรวมจาํนวน 112,700,000 หุ้น (ตาม

โครงการซ้ือหุ้นคืน เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 จาํนวนหุ้น 71,350,000 หุ้น และ

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 จาํนวน 41,350,000 หุน้) 



      บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ 7-2 

2. ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิสูงสุด 10 รายแรก 

รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถอืหุ้น 

จาํนวน 

หุ้นสามญั 

จาํนวน 

หุ้นบุริมสิทธิ 

จาํนวน 

หุ้นรวม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 162,004,799 - 162,004,799 12.678 

2. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 129,914,400 - 129,914,400 10.167 

3. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 112,700,000 - 112,700,000 8.820 

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

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

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

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

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

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

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

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

 จาํนวนหุ้นทีเ่รียกชําระแล้ว 1,277,816,427 13,276 1,277,829,703 100.00 

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

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 335,184,119 60 335,184,179 26.231 

ที่มา :  รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด) ซ่ึงจดัทาํโดย บริษทั  

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 2 (บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)) ประกอบธุรกิจศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายช่ือผูถื้อหุ้น 10 ราย

แรก ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2558 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นคร้ังล่าสุด) ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 474,249,530 25.142 

2. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 188,562,090 9.996 

3. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 178,331,000 9.454 

4. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 76,842,000 4.074 

5. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 75,603,000 4.008 

6. นายยงศกัด์ิ คณาธนะวนิชย ์ 48,264,000 2.559 

7. NORTRUST NOMINEES LIMITED - THE NORTHERN TRUST COMPANY 

RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 

43,188,944 2.290 

8. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 42,176,451 2.236 

9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 40,072,000 2.124 

10. DBS BANK LTD 36,170,000 1.918 

 ผูถื้อหุ้นอ่ืน ๆ 682,831,985 36.200 

 จํานวนหุ้นที่เรียกชําระแล้ว 1,886,291,000 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,632,571,717 86.549 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 253,719,283 13.451 

ทั้งน้ี บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) และ Primacy Elegance Investments Limited ถือหุ้นบริษทัฯ จาํนวน 133,314,400 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 10.433 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด (เป็นกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตให้ถือหุ้นหรือมีไว ้ซ่ึงหุ้นของบริษทัฯ 

เกินร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด) 

2) ผูถื้อหุ้นลาํดับท่ี 3 (บริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน)) เป็นหุ้นท่ีได้มาจากโครงการซ้ือหุ้นคืน เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2555  

ถึงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 และวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 

3) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 4 - 6, 8 และ 10 เป็น Nominees Accounts ท่ีไม่สามารถทราบถึงผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงได ้

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการอย่างมนีัยสําคญั 

- ไม่มี - 
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารธนชาต 

1. รายช่ือผูถื้อหุน้/กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สามญัสูงสุด 10 รายแรก มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้น 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2. Scotia Netherlands Holdings B.V. 

3. นายถุงเงิน พุม่เงิน 

4. นางสาวกิตติมา โตเล้ียง 

5. นายสถิตย ์มุจลินทงักรู 

6. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย ์

7. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 

8. นายฐณะวฒัน์ เจริญธรรศนนท ์

9. นายพินิต เหล่าสุนทร 

10. นายสมยศ จิตติพลงัศรี 

 โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์องบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์การทุนไทย จาํกดั (มหาชน) 

3,090,699,234 

2,971,739,163 

460,309 

173,278 

121,360 

96,665 

84,809 

70,000 

69,926 

60,000 

 

50.961 

48.999 

0.008 

0.003 

0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

 

 ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 1,287,426 0.021 

 จาํนวนหุ้นทีเ่รียกชําระแล้ว 6,064,862,170 100.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 3,093,079,707 51.000 

 ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 2,971,782,463 49.000 

ที่มา :  รายงานรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2559 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นล่าสุด) ซ่ึงจดัทาํ

โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

หมายเหตุ 1) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 1 (บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)) ประกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company) โดยไดรั้บ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 1) การลงทุนและให้สินเช่ือแก่บริษทัลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และ  

2) การลงทุนในบริษทัอ่ืนใด อนัมีผลทาํให้บริษทัโฮลด้ิงมีอาํนาจควบคุมในบริษทันั้น จะตอ้งเป็นธุรกิจการเงิน

หรือสนบัสนุนและตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. 

 2) ผูถื้อหุ้นลาํดบัท่ี 2 (Scotia Netherlands Holdings B.V.) เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย 

ธปท. อนุญาตให้สโกเทียแบงก์เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในธนาคารธนชาต โดยถือหุ้นร้อยละ 48.999 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของธนาคารธนชาต ผ่าน Scotia Netherlands Holdings B.V. เม่ือวนัท่ี  

9 พฤษภาคม 2554 

2. กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดาํเนินงานของ

ธนาคารธนชาตอย่างมีนัยสําคญั ไดแ้ก่ บริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 50.961 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้แลว้

ทั้งหมด และ Scotia Netherlands Holdings B.V. ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 48.999 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ หรือ

การดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

บริษทัฯ และสโกเทียแบงก์ ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นในสัญญา Shareholders’ Agreement โดยมีขอ้ตกลง

สําคญัคือ การส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมบริหารและจดัการในระดบักรรมการและผูบ้ริหารธนาคารธนชาต รวมถึงกรรมการ

บริษทัย่อยท่ีสําคญั นอกจากน้ี การลงมติของคณะกรรมการธนาคารธนชาต และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีสําคญั  

จะเป็นไปตามท่ีปรากฏในขอ้บงัคบัของธนาคารธนชาต โดยขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นไปเพ่ือการบริหารจดัการธนาคาร 

ธนชาตใหบ้รรลุเป้าหมายของผูถื้อหุน้ทั้งสองฝ่าย 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ผีลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

- ไม่มี - 

3. การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

1. หุ้นกู้ 

1.1 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2565 (“หุน้กู”้) (TCAP22NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 21 พฤศจิกายน 2555 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 21 พฤศจิกายน 2565 

จาํนวนหุน้กู ้ 3,000,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 3,000,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 3,000,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ต่อปี ตลอดอายหุุน้กู ้

วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 21 พฤษภาคม และวนัท่ี 21 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุ

หุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.2 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2566 (“หุน้กู”้) (TCAP238A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 9 สิงหาคม 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2566 

จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 



      บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558  
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาไถ่ถอนหุน้กูต้่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.85 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.3 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2568 (“หุน้กู”้) (TCAP258A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 12 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 9 สิงหาคม 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 9 สิงหาคม 2568 

จาํนวนหุน้กู ้ 900,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาไถ่ถอนหุน้กูต้่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 900,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 900,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.95 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 9 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.4 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2566 (“หุน้กู”้) (TCAP23OA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 10 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 22 ตุลาคม 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 22 ตุลาคม 2566 

จาํนวนหุน้กู ้ 1,300,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาไถ่ถอนหุน้กูต้่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 1,300,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 1,300,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี 
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วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุกวนัท่ี 22 เมษายน และวนัท่ี 22 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.5 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2561 (“หุน้กู”้) (TCAP18NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2561 

จาํนวนหุน้กู ้ 3,100,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาไถ่ถอนหุน้กูต้่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 3,100,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 3,100,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.70 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุก ๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของ

ทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.6 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2556 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2563 (“หุน้กู”้) (TCAP20NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ

ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 7 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 15 พฤศจิกายน 2556 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2563 

จาํนวนหุน้กู ้ 2,900,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาไถ่ถอนหุน้กูต้่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 2,900,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 2,900,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.03 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย ทุก ๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกายน ของ

ทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 



      บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558  
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1.7 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2558 (“หุน้กู”้) (TCAP15NA) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 1 ปี 2 วนั นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 7 พฤศจิกายน 2557 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 9 พฤศจิกายน 2558 

จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.84 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดท้ายในวนัท่ี  

9 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A+ 

1.8 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2559 (“หุน้กู”้) (TCAP161A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 1 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 22 มกราคม 2558 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 22 มกราคม 2559 

จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.60 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558 และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดท้ายในวนัท่ี  

22 มกราคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

1.9 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2558 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2559 (“หุน้กู”้) (TCAP165A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 1 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 26 พฤษภาคม 2558 



      บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ 7-9 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 26 พฤษภาคม 2559 

จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.15 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 และชาํระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 

26 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

1.10 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2558 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2560 (“หุน้กู”้) (TCAP179A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 15 กนัยายน 2558 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 15 กนัยายน 2560 

จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.97 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย วนัท่ี 15 มีนาคม และ 15 กันยายนของทุกปี และชาํระดอกเบ้ีย 

งวดสุดท้ายในวนัท่ี 15 กันยายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัครบกําหนด 

ไถ่ถอนหุน้กู ้

1.11 ช่ือเฉพาะ หุน้กูบ้ริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2558 ครบกาํหนด

ไถ่ถอน ปี 2561 (“หุน้กู”้) (TCAP181A) 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

อายหุุน้กู ้ 2 ปี 1 เดือน 1 วนันบัจากวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ 22 ธนัวาคม 2558 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 23 มกราคม 2561 

จาํนวนหุน้กู ้ 500,000 หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท 

มูลค่ารวมของหุน้กูท่ี้ออก 500,000,000 บาท 

มูลค่าท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 500,000,000 บาท 
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อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.96 ต่อปี 

วนัชาํระดอกเบ้ีย วนัท่ี 22 มิถุนายน และวนัท่ี 22 ธันวาคมของทุกปี และชําระ

ดอกเ บ้ียงวดสุดท้ายในวันท่ี  23  มกราคม 2561 ซ่ึง เ ป็นวัน 

ครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

2. ตัว๋แลกเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีในรูปของตัว๋แลกเงิน 

3. การออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพอืน่ 

ก. โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคล

ต่างดา้ว (Thai Trust Fund) หรือการออกและเสนอขายหุน้หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพอ่ืน 

- ไม่มี - 

ข. การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิง (NVDR) 

ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ ตลท. ได้ออก 

NVDR มีหุ้นของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยอ์า้งอิงจาํนวน 165,354,753 หุ้น หรือร้อยละ 12.94 ของทุน 

ท่ีเรียกชาํระแลว้ของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อ NVDR ดงักล่าว แมจ้ะไดรั้บผลประโยชน์จากหุ้นของบริษทัฯ  

ท่ีนําไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณี 

ออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบัการเพิกถอนหุ้นออกจาก ตลท. (Delisting) ดงันั้น หากมีการนาํหุ้นของ

บริษทัฯ ไปออก NVDR เป็นจาํนวนมาก จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงก็จะลดลง ส่งผลให้สิทธิในการ

ออกเสียงของผูถื้อหุน้รายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

อน่ึง จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีนําไปออก NVDR นั้ น อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงบริษัทฯ  

ไม่สามารถควบคุมได ้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบจาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีเป็น NVDR ไดจ้าก 

ตลท. ผา่น website : www.set.or.th/nvdr 

หมายเหตุ NVDR คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย (Non-voting Depositary Receipt 

หรือ NVDR) บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั เป็นนิติบุคคลถือครองหุ้นแทนผูล้งทุนต่างประเทศ ทาํให้ผูล้งทุน

ต่างประเทศลงทุนไดโ้ดยไม่ติดขอ้จาํกดัการโอนหุ้นของผูล้งทุนต่างประเทศ (Foreign Limit) 

4. พนัธะผูกพนัเกีย่วกบัการออกหุ้นในอนาคต 

บริษทัฯ ไม่มีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ในอนาคต 

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ทีจ่่ายแก่ผู้ถือหุ้น 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในระยะยาว 

รวมถึงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการ

บริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือเห็นวา่บริษทัฯ มีผลกาํไรพอและสมควร 

ท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

http://www.set.or.th/nvdr


      บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558  

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ 7-11 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล 5 ปี ย้อนหลงั 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 1.37 1.77 2.24 1.28 2.21 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.60 1.60 1.40 1.20 1.20 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (ร้อยละ) 

116.81 88.53 62.57 93.78 54.42 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (งบการเงินรวม) (ร้อยละ) 

37.70 20.91 32.47 30.65 27.19 

หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2558 ในอตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.70 บาท 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยทีจ่่ายแก่บริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่ไดก้าํหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้แก่บริษทัฯ ไวแ้ต่อยา่งใด โดยข้ึนอยูก่บั

ผลประกอบการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเม่ือผลประกอบการของบริษทัย่อยมีกําไร โดยบริษทัย่อยจะพิจารณา 

ถึงเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษทัย่อย รวมถึง 

เงินสํารองตามกฎหมาย โดยข้ึนอยู่กบัธุรกิจแต่ละบริษทัย่อย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่

บริษทัฯ ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัย่อยมีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ 

จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยทีจ่่ายแก่บริษัทฯ 

บริษทัฯ ไม่ไดก้าํหนดอตัราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้แก่บริษทัฯ ไวแ้ต่อยา่งใด โดยข้ึนอยูก่บั

ผลประกอบการของบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เม่ือผลประกอบการของบริษทัย่อยมีกาํไร โดยบริษทัย่อยจะพิจารณา 

ถึงเงินสดคงเหลือจากการดาํเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษทัย่อย รวมถึง 

เงินสํารองตามกฎหมาย โดยข้ึนอยู่กบัธุรกิจแต่ละบริษทัย่อย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่

บริษทัฯ ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัย่อยมีผลกาํไรพอและสมควรท่ีจะทาํเช่นนั้น และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้ 

จะรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หนา้ 8-1 

8. โครงสร้างการจัดการ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง

หน้ี และคณะกรรมการบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ีชัดเจน และครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในทุกด้าน รวมทั้ งมีการกํากับและสอบทานการปฏิบัติงาน 

อยา่งเพียงพอ โดยมีโครงสร้างการจดัการ ดงัน้ี 

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษทัฯ 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

หมายเหตุ * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

   -  เป็นผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
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ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หนา้ 8-2 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ ไวล้่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกาํหนดประชุม

เดือนละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้ห็นชอบวาระ 

การประชุม โดยการนาํเสนอของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีมีการกาํหนดวาระล่วงหนา้ไวอ้ย่างชดัเจน ประกอบดว้ย วาระ 

เพ่ือทราบ วาระเพ่ือพิจารณา วาระเพ่ืออนุมติั วาระสืบเน่ือง วาระพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการชุดย่อย วาระ

พิจารณาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และวาระการบริหารความเส่ียงท่ีต้องพิจารณาเป็นประจําทุกเดือน เลขานุการ

คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ ัดทาํหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งให้

กรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให้กรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วม

ประชุม โดยการประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ซ่ึงในปี 2558 ท่ีผา่นมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และได้มีการจดบนัทึกการประชุมแสดงขอ้สังเกตและ

ความเห็นของกรรมการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

พร้อมใหก้รรมการบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

คณะกรรมการบริษทัฯ มีโครงสร้างเป็นไปตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน 

ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต

ใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกรรมการบริษทัฯ จาํนวน  

9 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 คน  

รวมมีกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 55.55 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ หนา้ 8-3 

รายช่ือกรรมการบริษทัฯ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2558 

รายช่ือกรรมการบริษทัฯ ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ 

บริษทัฯ 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

(ทั้งหมด 12 คร้ัง) (ทั้งหมด 16 คร้ัง) (ทั้งหมด 4 คร้ัง) (ทั้งหมด 14 คร้ัง) (ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 12/12 - - - - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

12/12 - - 14/14 12/12 

3. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

11/12 16/16 4/4 - - 

4. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ) 12/12 16/16 - - 12/12 

5. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

11/12 12/16 4/4 - - 

6. นายวิชิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

10/10  2/2 - 10/10 

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร  

และรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

12/12 - - 14/14 12/12 

8. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

12/12 - - 14/14 12/12 

9. นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และรองกรรมการผูจ้ดัการ (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร) 

12/12 - - 13/14 12/12 

หมายเหตุ 1) นายวิชิต ญาณอมร ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

 2)  กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ ไดแ้ก่ นายศุภเดช พนูพิพฒัน ์นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสมเจตน ์หมู่ศิริเลิศ นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั

ของบริษทัฯ โดยมีนายภาณุพนัธุ์ ตวงทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-4 

ผู้บริหารบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของฝ่ายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. ดงัน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธุรกิจ 

4. นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน 

5. นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานธุรกิจ 

6. นางสาวรมณีย ์ เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 

7. นางธนวนัต ์ ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี 

หมายเหตุ ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้ง นายภาณุพนัธ์ุ  

ตวงทอง เป็นเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี  

1 มิถุนายน 2552 และมอบหมายให้สาํนกัเลขานุการองคก์รเป็นหน่วยงานท่ีดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน เลขานุการบริษทั

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 

2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ดว้ยความรับผิดชอบ 

ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทัฯ  

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ี หน้าท่ีตามกฎหมายและตามท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการ

บริษทั มีดงัน้ี 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 

2. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมถึงหลกัการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้งและ

สมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

3. ดาํเนินการจดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ แนะนาํลกัษณะ

ธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

4. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ 

5. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตาม

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-5 

6. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษทัฯ หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร รายงาน

ประจาํปีของบริษทัฯ หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีกํากับบริษัทฯ  

ตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงาน 

โดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

8. จดัใหมี้หลกัสูตรฝึกอบรม สมัมนาต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ และพฒันากรรมการให้มีทกัษะและประสบการณ์

ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการทาํหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ 

9. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทัฯ 

10. อบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั 

11. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

หมายเหตุ ขอ้มูลประวติัเลขานุการบริษทั เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-6 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ในปี 2558 บริษทัฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้ งส้ินจาํนวน 

31,666,675.25 บาท โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยู่ในลกัษณะของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และ 

เงินบาํเหน็จกรรมการ (จ่ายจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2557) สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม บําเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 1,200,000.00 600,000.00 4,040,158.53 5,840,158.53 

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

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

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

5. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 600,000.00 275,000.00 1,510,908.62 2,385,908.62 

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

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

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

9. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ 600,000.00 300,000.00 2,020,079.29 2,920,079.29 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2557     

1. นางพนัธ์ทิพย ์ สุรทิณฑ ์ 0.00 0.00 304,395.51 304,395.51 

2. นายวริไท สนัติประภพ 0.00 0.00 1,322,736.85 1,322,736.85 

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

หมายเหตุ 1) มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 อนุมติัให้จ่ายเงินบาํเหน็จแก่กรรมการบริษทัฯ ท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในปี 2557 โดยหากกรรมการท่านใดพน้จากตาํแหน่งก่อนวนัจ่ายเงินบาํเหน็จ ก็ให้ถือวา่มีสิทธิไดรั้บเงินบาํเหน็จดว้ย 

 - นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 

 - นายวิรไท สนัติประภพ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 

 2) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 อนุมติัแต่งตั้งนายวิชิต ญาณอมร เป็นกรรมการบริษทัฯ 

(กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

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

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

3. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 360,000.00 240,000.00 600,000.00 

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายธีรพจน ์ วชัราภยั 200,000.00 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ 132,000.00 

3. นายวชิิต ญาณอมร 66,000.00 

รวม 398,000.00 

หมายเหตุ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 อนุมติัแต่งตั้งนายวิชิต ญาณอมร เป็นกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์* 0.00 0.00 0.00 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป* 0.00 0.00 0.00 

3. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ* 0.00 0.00 0.00 

4. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ* 0.00 0.00 0.00 

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

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

7. นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน์* 0.00 0.00 0.00 

รวม 442,857.14 440,000.00 882,857.14 

หมายเหตุ 1) * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดรั้บค่าตอบแทน 

 2) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2558 อนุมติัแต่งตั้งนายวิชิต ญาณอมร เป็นกรรมการบริหาร

ความเส่ียง มีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 
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5. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัย่อย บริษทัฯ จึงไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทน 

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหก้รรมการบริหาร 

7. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ ัดการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา โดยไม่รวมถึง

ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน  รวมจํานวน 5 คน โดยได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน และ 

เงินช่วยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบติังาน เงินสมทบประกนัสงัคม รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50,261,936.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้กบัผูบ้ริหาร โดยบริษทัฯ ไดส้มทบเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ในอตัราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายงุานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2558 บริษทัฯ 

ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร จาํนวน 5 คน เป็นจาํนวน 3,119,897.00 บาท 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนทีใ่ห้กบัพนักงาน 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน 122,367,730.30 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ 

เงินเดือน เงินโบนสั เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยปัจจุบนัมีกรรมการจาํนวน 3 คน  

ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน มีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

1. นายธีรพจน ์ วชัราภยั ประธานกรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ  (กรรมการอิสระ) 

3. นายวชิิต ญาณอมร  กรรมการ  (กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

อย่างเต็มท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ภายใตน้โยบายและกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ประกาศกาํหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการดาํเนินการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

• การสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย เหมาะสม 

ตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการ เสนอรับแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษทัฯ กรรมการ 

ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการข้ึนไป รวมทั้ งดูแลให้คณะกรรมการ 

มีจาํนวนและโครงสร้าง ตลอดจนคุณสมบติั ความรู้ความชาํนาญท่ีเหมาะสมในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

• การกาํหนดค่าตอบแทน และการทบทวนอตัราค่าตอบแทนท่ีจ่ายแก่กรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ยต่าง ๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมได้ และอยู่ในระดับท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น รวมถึงจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย การประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการข้ึนไป 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เพ่ือดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. การสรรหาบุคคลเพ่ือเสนอรับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ดร.วริไท สนัติประภพ 

2. พิจารณาทบทวนผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. พิจารณาการจดัสรรเงินบาํเหน็จกรรมการจากผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2557 

4. ประเมินผลงานประจาํปี 2557 และพิจารณาปรับเงินเดือนและผลตอบแทนพิเศษของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

ผูบ้ริหารระดบัสูง (ตั้งแต่ EVP ข้ึนไป) 

5. พิจารณาเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ และการเสนอวาระ 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

6. พิจารณาการต่อสญัญาวา่จา้งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7. พิจารณาการตรวจสอบคุณสมบติักรรมการ และผูบ้ริหารประจาํปี 

8. พิจารณาทบทวนองคป์ระกอบความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษทัฯ (Board Skill Matrix) 

9. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2558 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-10 

โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไวใ้น

รายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

 

  

(นายธีรพจน ์วชัราภยั) 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-11 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

หมายเหตุ 1   -  13  คือผูบ้ริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-12 

คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทกัษะ ประสบการณ์ทั้งดา้น

การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ อันทําให้สามารถบริหารจัดการการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี  

ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตกาํหนดให้มีจาํนวนกรรมการธนาคารธนชาตให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และตามความ

เหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการอยู่ ทั้ งน้ี เพ่ือสนับสนุนให้การทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ธนาคารธนชาตมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี กาํหนดใหก้รรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในอตัราไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการ

ธนาคารธนชาตทั้ งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจาํนวน 1 ใน 3 ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มี

ผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพนัธ์ใด ๆ กับธุรกิจของธนาคารธนชาต และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของ 

เงินลงทุนของผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม 

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต ตาํแหน่ง 
กรรมการทีเ่ป็น

ผู้บริหาร 

กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการอสิระ 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ ประธานกรรมการ -  - 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  - - 

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ กรรมการ - -  

4. นายณรงค ์ จิวงักรู กรรมการ - -  

5. นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการ - -  

6. รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการ - -  

7. นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ กรรมการ -  - 

8. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ กรรมการ -  - 

9. นายวอลเตอร์ ทสั กรรมการ -  - 

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ  - - 

11. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี กรรมการ  - - 

12. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ  - - 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2558 

 นายกอบศกัด์ิ ดวงดี 

 

กรรมการ 

 

- 

 

 

 

- 

หมายเหตุ 1) นายกอบศกัด์ิ ดวงดี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

 2) นายวอลเตอร์ ทสั เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

 3) กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารธนชาต ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพฒัน์ นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายปีเตอร์  

คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของธนาคารธนชาต 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-13 

การประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตกาํหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไวล่้วงหน้าในแต่ละปี และ 

แจง้ให้กรรมการธนาคารธนชาตแต่ละคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพ่ือให้กรรมการธนาคารธนชาตสามารถจดัเวลา 

และเขา้ร่วมประชุมไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการธนาคารธนชาต ประชุมประมาณ 1 คร้ังต่อเดือน 

2. คณะกรรมการบริหาร ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ังต่อไตรมาส 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ังต่อปี 

5. คณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ การประชุมอยูใ่นดุลยพินิจของประธานกรรมการแต่ละคณะ 

คณะกรรมการธนาคารธนชาตมีการประชุมเป็นประจาํในสัปดาห์สุดทา้ยของเดือน และยงัมีการประชุมเพ่ิมเติม 

ตามความจาํเป็น โดยมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงาน การอนุมติัธุรกรรม 

การปฏิบัติงาน การบริหารความเส่ียงเป็นประจาํ โดยสํานักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการ

ธนาคารธนชาตไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในปี 2558 ท่ีผ่านมา มีการประชุมรวมทั้งส้ิน  

13 คร้ัง 

ทั้งน้ี ในการประชุมกรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานท่ีประชุม

จะเปิดโอกาสให้กรรมการธนาคารธนชาตทุกท่านไดแ้สดงความเห็นอย่างเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ และไดมี้การจดบนัทึก

การประชุมแสดงขอ้สงัเกตและความเห็นของกรรมการธนาคารธนชาตไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุม

ท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารธนชาต พร้อมใหค้ณะกรรมการธนาคารธนชาตและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2558 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการ

ธนาคารธนชาต 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

(ทั้งหมด 13 คร้ัง) (ทั้งหมด 54 คร้ัง) (ทั้งหมด 11 คร้ัง) (ทั้งหมด 10 คร้ัง) (ทั้งหมด 12 คร้ัง) 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท 13/13 - - - - 

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

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 13/13 - 11/11 - - 

4. นายณรงค ์ จิวงักูร 13/13 - - 10/10 - 

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

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

7. นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ 11/13 - - - - 

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

9. นายวอลเตอร์ ทสั 8/11 - - - - 

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

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

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

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2558      

 นายกอบศกัด์ิ ดวงดี 1/2 - - - - 

หมายเหตุ 1) นายกอบศกัด์ิ ดวงดี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

 2) นายวอลเตอร์ ทสั เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-14 

 

ทั้งน้ี ขอ้มูลแบบประวติักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารธนชาต ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายละเอียด

เก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย” ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ 

ผู้บริหารธนาคารธนชาต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารธนชาตมีผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 

โดยรวมถึงผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4. นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. นางนุสรา รุนสาํราญ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลูกคา้รายใหญ่ 1 

6. นายปิยะพงศ ์ อาจมงักร รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารการลงทุน 

7. นายอนุวติัร์ เหลืองทวกีลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ – กลยทุธ์การเงิน 

8. นายอาเจย ์ ปราตาป มุนคาร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย 

9. นายเอง้ฮกั นนทิการ รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารเงินและตลาดทุน 

10. นายสนอง คุม้นุช รองกรรมการผูจ้ดัการ – เครือข่ายลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็ 

11. นายเซียด เอิล-โฮส รองกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารความเส่ียง 

12. นางสาววศิาลศรี นิโลดม รองกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลูกคา้รายใหญ่ 2 

13. นายบุญเลิศ สินสมบติั รองกรรมการผูจ้ดัการ – ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

14. นายประพนัธ์ อนุพงษอ์งอาจ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

15. นางสสิมา ทวสีกลุชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารสินทรัพย ์

16. นายริคก้ี จอน ยากาโบวชิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ปฏิบติัการกลาง 

17. นางสาวองัคณา สวสัด์ิพนู ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – สาํนกัประธานกรรมการบริหารและประธาน

  เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

18. นายวฒิุชยั สุระรัตน์ชยั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – วเิคราะห์ความเส่ียงเครดิต 

19. นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – เครือข่ายลูกคา้รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก  

  ภาค 3 (ภาคเหนือ) 

20. นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ตรวจสอบ 

21. นายเกรียงไกร ภูริวทิยว์ฒันา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาและเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

22. นายวจิกัษณ์ ประดิษฐวณิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – กลยุทธ์งานขายเครือข่ายลูกคา้รายย่อยและ 

  ธุรกิจขนาดเลก็ 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-15 

23. ดร.สุทตั จิตมัน่คงสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ธุรกิจลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

24. นายทรงวฒิุ เชาวลิต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – เครือข่ายลูกคา้รายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก  

  ภาค 1 (กรุงเทพฯ 1) 

25. นายป้อมเพชร รสานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเช่ือรถยนต ์

26. นายลลิต โดแดมป์ กาเมจ ์ธรรมเสรี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารเงินและตลาดทุน 

27. นายวสูิจน์ ตั้งอดุลยรั์ตน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – การตลาดและงานขายธุรกิจขนาดใหญ่ ทีม 1 

28. นายวทญั�ู นิธยายน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – การตลาดและงานขายธุรกิจขนาดใหญ่ ทีม 2 

29. นายโนเอล ซิงห์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาผลิตภณัฑลู์กคา้ธุรกิจ 

30. นางอนิสา ชูจนัทร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – Non-Branch Channels 

31. นางภิตติมาศ สงวนสุข ผูอ้าํนวยการอาวโุส – บญัชี 

32. นางธีรนุช ขมุทรัพย ์ ผูอ้าํนวยการอาวโุส – วางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงิน 

หมายเหตุ 1. ผูบ้ริหารลาํดับท่ี 3 – 13 และ 31 – 32 เป็นผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ ัดการลงมา  

ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 

 2. ผูบ้ริหารลาํดบัท่ี 1 - 30 เป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 

 3. โดยในระหวา่งปี 2558 มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

3.1 นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ผูอ้าํนวยการอาวุโส – พฒันาสินทรัพย ์ส้ินสุดภาระหน้าท่ีการปฏิบติังานในธนาคารธนชาต มีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

3.2 นางขจิตพนัธ์ ชุนหฤทธ์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เกษียณอายกุารทาํงานก่อนครบ

กาํหนดเกษียณอาย ุมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 

3.3 นายบุญเลิศ สินสมบติั ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ – ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 (แต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารสูงสุดในสายงานแทน นางขจิตพนัธ์ ชุนหฤทธ์ิ มีผลตั้งแต่วนัท่ี  

16 พฤษภาคม 2558) 

3.4 นายคาลย์านารามนั ศิวะรามาคริสมนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารความเส่ียงสินเช่ือรายยอ่ย ลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ี 

20 พฤษภาคม 2558 

3.5 นายวิเวก จนัทรา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ส้ินสุดภาระหน้าท่ีการปฏิบติังานในธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วนัท่ี  

17 มิถุนายน 2558 

3.6 นางสาวอภิรดี ศุขโชติ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – ทรัพยากรบุคคลกลาง เกษียณอายุการทาํงานก่อนครบกาํหนดเกษียณอาย ุ

 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

3.7 นายโนเอล ซิงห์ ไดรั้บการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – พฒันาผลิตภณัฑลู์กคา้ธุรกิจ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 

15 สิงหาคม 2558 

3.8 นางอนิสา ชูจนัทร์ ได้รับการแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – Non-Branch Channels มีผลตั้งแต่วนัท่ี  

20 พฤศจิกายน 2558 

เลขานุการบริษัท (ธนาคารธนชาต) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต ไม่มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทั แต่ไดม้อบหมายให้สาํนกัประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ดูแลงานเลขานุการบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของธนาคาร 

ธนชาต และเพ่ือใหก้ารบริหารงานของธนาคารธนชาตเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิผล 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-16 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร

ธนชาต คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งส้ินจาํนวน 34,244,193.65 บาท 

โดยลกัษณะของค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และเงินบาํเหน็จกรรมการ (จ่ายจาก

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557) สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการธนาคารธนชาต 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม เงนิบําเหน็จกรรมการ รวม 

1. นายบนัเทิง ตนัติวิท 1,200,000.00 650,000.00 3,053,722.10 4,903,722.10 

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

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 600,000.00 325,000.00 1,526,861.05 2,451,861.05 

4. นายณรงค ์ จิวงักูร 600,000.00 325,000.00 1,526,861.05 2,451,861.05 

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2558     

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

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2557 

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

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

หมายเหตุ 1) นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 

 2) นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 

 3) นายกอบศกัด์ิ ดวงดี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

 4) นายวอลเตอร์ ทสั เขา้รับตาํแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-17 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทค่าตอบแทน (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม รวม 

1. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ 540,000.00 330,000.00 870,000.00 

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

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

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของธนาคารธนชาต ท่ีจ่ายในปี 2558 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อปี) 

1. นายณรงค ์ จิวงักรู 400,000.00 

2. นายสถาพร ชินะจิตร 250,000.00 

3. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ 150,000.00 

รวม 800,000.00 

4. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารธนชาตคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษทัยอ่ย 

5. ในปี 2558 ธนาคารธนชาตไดจ่้ายค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินช่วยเหลือ  

เงินสมทบประกนัสงัคม ฯลฯ ใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหารตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- เกณฑข์อง ก.ล.ต. จาํนวน 13 คน รวมทั้งส้ิน 94,901,672.00 บาท 

- เกณฑข์อง ธปท. ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนั

การเงิน พ.ศ. 2551 จาํนวน 35 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 5 คน) รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 201,907,062.00 บาท 

ค่าตอบแทนอืน่ 

1. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่กรรมการธนาคารธนชาตแต่อยา่งใด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของธนาคารธนชาต 

ธนาคารธนชาตจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหาร โดยธนาคารธนชาตได้สมทบในอตัรา 

ร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7 หรือ 10 ของเงินเดือน ตามอายุงานของผูบ้ริหาร โดยในปี 2558 ธนาคารธนชาต 

ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร ตามเกณฑท์างการ เป็นดงัน้ี 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. จาํนวน 13 คน เป็นจาํนวนเงิน 3,721,606.00 บาท 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-18 

- ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2551 (ตามเกณฑข์อง ธปท.) จาํนวน 35 คน (โดยนบัรวมผูบ้ริหารท่ีเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 5 คน) 

เป็นจาํนวนเงิน 8,278,435.00 บาท 

บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีจาํนวนพนกังานประจาํทั้งหมด 78 คน โดยแบ่งตามงานหลกัดงัน้ี 

สายงาน จาํนวนพนักงาน (คน) 

1. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 1 

2. สาํนกัตรวจสอบ 5 

3. สาํนกัเลขานุการองคก์ร 6 

 3.1 ส่วนเลขานุการและกิจการผูถื้อหุน้ 5 

 3.2 ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 3 

 3.3 ส่วนส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏเกณฑท์างการ 3 

4. สายงานธุรกิจ 12 

 4.1 ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 3 

 4.2 ส่วนบริหารทรัพยสิ์นรอการขาย 1 

 4.3 สงักดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. เอน็เอฟเอส) 7 

 4.4 สงักดัสายงานธุรกิจ (ยมืตวัไป บบส. แมก๊ซ์) 3 

5. สายการเงิน 1 

 5.1 ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 2 

  5.1.1 ส่วนงบประมาณ 3 

  5.1.2 ส่วนขอ้มูลเพ่ือการจดัการ 2 

 5.2 ฝ่ายบญัชีทุนธนชาต 2 

  5.2.1 ส่วนงบการเงินรวม 6 

  5.2.2 ส่วนบญัชีทุน 3 

  5.2.3 ส่วนบญัชีบริหารสินทรัพย ์ 7 

 5.3 ส่วนบริหารเงินและการลงทุน 2 

 5.4 Risk Management 1 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-19 

นโยบายในการพฒันาพนักงานของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาตมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจและเติบโตอย่างย ัง่ยืน จึงได้ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันา

บุคลากรให้มีคุณภาพในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง โดยบริษทัในกลุ่มมีการวางรากฐานการพฒันาอยา่งเป็นลาํดบั เร่ิมตั้งแต่

การพฒันาพนกังานใหม่ การพฒันาและฝึกอบรมตามตาํแหน่งงาน ท่ีครอบคลุมทั้งความรู้ผลิตภณัฑ ์การให้บริการลูกคา้ 

กระบวนการทาํงาน ระบบงาน บนพ้ืนฐานของการดาํเนินงานตามกฎระเบียบของทางการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณ

ของวชิาชีพ เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพพร้อมจะเติบโตต่อไปในองคก์ร รวมทั้งรองรับการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2558 ไดด้าํเนินการต่าง ๆ ในการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า เพ่ือให้ได้รับบริการทางการเงินท่ีตรงกับ 

ความตอ้งการและเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีลูกคา้รับได ้(Customer Focus) โดยบรรลุซ่ึงวิสัยทศัน์ทางกลยทุธ์ทางธุรกิจ 

ตลอดจนอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและกฎระเบียบของทางการเพ่ือใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และโปร่งใส 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Product Knowledge เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจในผลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ  

ท่ีมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา สามารถนาํเสนอลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม

อยา่งแทจ้ริง 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร Sales & Service ซ่ึงปรับมาจากหลกัสูตรมาตรฐานของสโกเทียแบงก์ท่ีนาํมา

พฒันางานขายและบริการของพนกังานสาขาให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขาย เพ่ิมปริมาณการใชผ้ลิตภณัฑข์องลูกคา้ 

โดยใหไ้ดรั้บความพอใจสูงสุด 

- การฝึกอบรมหลกัสูตร PBO Academy เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในทุกดา้นให้กบั

เจา้หน้าท่ีการตลาด เพ่ือให้สามารถคน้หาความตอ้งการของลูกคา้และนาํเสนอบริการทางการเงินให้กบัลูกคา้ไดต้รงกับ 

ความตอ้งการ (Customer Focus) บนมาตรฐานของความถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- การฝึกอบรมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการให้บริการลูกคา้ได้อย่าง

ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรมระบบ T-Advisor เพ่ือการนาํเสนอผลิตภณัฑท์างการเงินให้เหมาะสม

กบัลูกคา้ การฝึกอบรมระบบ LOS System เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บทราบผลการอนุมติัสินเช่ือส่วนบุคคลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ 

การฝึกอบรมระบบ Sale Ordering เพ่ือใหก้ารส่งมอบผลิตภณัฑไ์ปสู่ลูกคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

- การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎระเบียบของทางการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กับผูบ้ริหารและ

พนกังานทุกคน สามารถบริหารและปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง โดยมีการวดัผลการเรียนรู้

ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรม เช่น หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ร.บ. ป้องกนัและ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) หลกัสูตร CG & Anti-Corruption ซ่ึงวา่ดว้ยเร่ืองของนโยบาย 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยร่วมมือกบัภาครัฐบาลเพ่ือสร้างจริยธรรมและความเป็นธรรม 

ทางธุรกิจ อนัส่งผลต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

2. การพฒันาผูบ้ริหารและภาวะผูน้าํ 

- การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในระดบัผูจ้ดัการสาขา (Branch Manager School) เพ่ือรองรับการ

ขยายตวัทางธุรกิจของธนาคารธนชาต 

- การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป ท่ีเป็นกลุ่ม Talent เช่น หลกัสูตร 

Talent Q 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2โครงสร้างการจดัการ หนา้ท่ี 8-20 

- การอบรมดา้นภาวะผูน้าํให้แก่ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง ไดมี้การส่งเสริมให ้

เขา้ร่วมสัมมนาเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างสัมพนัธภาพกับเครือข่ายองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น เขา้ร่วมสัมมนากับ

วทิยาลยัตลาดทุน เป็นตน้ 

3. การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

มีการพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ผ่านการเรียนรู้ในช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใชใ้นการพฒันา

พนกังานใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งสูงสุด ดงัน้ี 

- การสอนงาน (Coaching) โดยผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือให้คาํปรึกษา แนะนาํ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ 

ต่าง ๆ ใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บการสอนงาน ใหส้ามารถปฏิบติังานจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบติังานจริง (On the Job Training) ซ่ึงพนกังานจะไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ตลอดจนร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาให้คาํเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และทาํงาน

ร่วมกนัอยา่งสอดคลอ้งและเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร 

- การเรียนรู้ผ่านรายการโทรทศัน์ภายในกลุ่มธนชาต (Thanachart Channel) โดยมีการกาํหนดช่วงเวลา 

ท่ีเหมาะสม และไม่กระทบต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

- การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในกลุ่มธนชาต  

ซ่ึงในปี 2558 มีหลกัสูตรท่ีอยู่ในระบบเพ่ือให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จํานวน 23 หลกัสูตร โดยมีการ 

วดัประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ ดว้ยการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

- การบริหารจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management) กลุ่มธนชาตมีการจดัการรวบรวมองคค์วามรู้ 

ท่ีมีประโยชน์ต่อพนักงาน ทั้ งความรู้และทักษะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้ งคู่มือการทาํงานกับ

ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบและสวสัดิการของพนกังาน รวมถึงองคค์วามรู้ในดา้นการดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้

ชีวิตไดอ้ยา่งสมดุล โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ไวใ้นระบบ Thanachart Knowledge Management (T-KM) โดยในปี 2558  

มีทั้งส้ิน 22 หมวด 

- การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาและค่าใชจ่้าย 

ตลอดจนลดความเส่ียงในการเดินทางของผูเ้ขา้อบรม 



     บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 9-1 

9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (“นโยบายฯ”) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและ 

ถือปฏิบัติมาตั้ งแต่ปี 2546 โดยมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ ์

การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD: CGR) และหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนของ ตลท. รวมทั้งมีการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน เพ่ือเป็นกรอบในการ

ปฏิบติัสาํหรับบุคลากร 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายฯ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไวใ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) และในระบบอินทราเน็ตของกลุ่มธนชาต เพ่ือเป็นการส่ือสารให้บุคลากร

ทุกระดบัของกลุ่มธนชาตสามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยมีจุดมุ่งหมายสําคญัในการส่ือความไปยงั

พนกังานกลุ่มธนชาต ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ถึงความยดึมัน่ของคณะกรรมการในการปฏิบติัตามคุณลกัษณะ

หลกัของกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการพฒันางานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ 

2. กาํหนดให้บริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงนโยบายฯ และคู่มือดงักล่าวให้เป็นไปในแนวทางปฏิบติัเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

3. จดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองนโยบายฯ และคู่มือจรรยาบรรณสาํหรับพนกังานใหม่ทุกระดบั และหลกัสูตร “รวมพลงั

ขบัเคล่ือน โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน่” ใหก้บัพนกังานปัจจุบนั 

4. จดัให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทุกคนลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบายฯ และคู่มือดงักล่าว และลงนาม 

ไม่กระทาํการใดท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ผลประโยชน์ต่อกลุ่มธนชาต 

5. จดัทาํแบบประเมินพนักงานทุกระดบัของทั้งกลุ่มธนชาต เพ่ือทดสอบและวดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจในการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 2 คร้ังต่อปี 

6. พฒันา CG E-learning และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เพ่ือใหพ้นกังานสามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตสนับสนุนการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม

ส่วนรวม (CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการดาํเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบให้กบัพนกังานในกลุ่ม

ธนชาตอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้หลกัการปฏิบติังานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามหลกัธรร

มาภิบาลท่ีดีผ่านส่ือภายในองค์กรหลากหลายช่องทางภายใตโ้ครงการ “ธนชาต ทาํได ้ธรรมดี...CG ริเร่ิม เติมธรรม” 

เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ ความเขา้ใจในนโยบายฯ และจรรยาบรรณ ปฏิบติังานบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ ด้วยรูปแบบการนําเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ได้แก่ VTR หนังสั้ น โดยการประสานงานกับ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“สํานักงาน ป.ป.ช.”) และสํานักงานป้องกันและปราบปราม 
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การฟอกเงิน (“สาํนกังาน ปปง.”) ในเร่ืองส่ือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและความรู้เก่ียวกบัการฟอกเงิน 

รายการธรรมสวสัดี รายการกรููธรรมาภิบาล นอกจากน้ี ไดจ้ดักิจกรรมโครงการปฏิบติัธรรมทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ

ภูมิภาค เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวทางในการบริหารจิตตนเองในการทาํงานและการใชชี้วติประจาํวนั รวมทั้งไดร่้วมกิจกรรม

สงัคม ไดแ้ก่ การเป็นวิทยากรเผยแพร่หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้กบัหน่วยงานภายนอก และการร่วมเป็นกรรมการ

โครงการ “ประกวดธุรกิจขนาดยอ่มดาํเนินธุรกิจดว้ยธรรมาภิบาล” โดยสถาบนัป๋วย อ้ึงภากรณ์ ธปท. สมาคมธนาคารไทย 

และสถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในปี 2558 มีดังต่อไปนี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.1 การดูแลสิทธิพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีนโยบายปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้น และการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐาน

ตามกฎหมาย เช่น การมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการในรูปของเงินปันผล การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้

สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ และการได้รับขอ้มูลข่าวสารของบริษทัฯ อย่างเพียงพอ  

โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนผ่านระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.thanachart.co.th) ท่ีผูถื้อหุน้ทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักว่าผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุม และ 

มีนโยบายในการส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนัให้เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดก้าํหนด

นโยบายการจัดประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกันในการเขา้ร่วมประชุม การลงมติ การเสนอวาระ  

การเสนอช่ือบุคคล ความครบถว้นเพียงพอของหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมและการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนสถานท่ี 

จดัประชุม วนัและเวลาท่ีจดัประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระท่ีทาํการประเมินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ไดท้าํการประเมินการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และใหค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกนั (ตั้งแต่ปี 2553 - 2558) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการประชุม 

ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซ่ึงไดร้ะบุ

วนั เวลา สถานท่ีประชุม และวาระการประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ 

อยา่งครบถว้น เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยล่วงหนา้ก่อนการประชุมผา่นหลายช่องทาง ดงัน้ี 

ระบบข่าว ตลท. เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองการเรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2558 ท่ีแสดงกาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงรวมถึง

การจ่ายเงินปันผล โดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ

(www.thanachart.co.th) 

เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 

โดยมีขอ้มูลท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ วนั เวลา สถานท่ีประชุม วาระในการประชุม โดยมีคาํช้ีแจง

http://www.thanachart.co.th/
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และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญ

ประชุม ตลอดจนคาํช้ีแจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้

ประชุม กฎเกณฑ์ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้ งหนังสือมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงเปิดเผยล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนัโดยเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 

ซ่ึงมีขอ้มูลเหมือนกับขอ้มูลในเอกสารท่ีส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี  

ไดเ้ผยแพร่รายงานประจาํปีล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมดว้ย 

จดัส่งทางไปรษณีย ์ จดัส่งหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และ

รายงานประจาํปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

14 วนั  

ลงโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์ ลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวนั 

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั 

บริษัทฯ  มีกา ร เ ปิดโ อกาสให้ผู ้ถื อ หุ้น ของ บริษัทฯ  สามาร ถเสนอ ผ่าน ทาง เว็บ ไซต์ขอ งบริ ษัท ฯ

(“www.thanachart.co.th”) ดงัน้ี 

1. เร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพ่ิมเติม รวมถึงการเสนอคาํถามและเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

กิจการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2557 

2. เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 

2557 ถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 

โดยจดัให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและ 

มีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และช่องทางการเสนอเร่ืองผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ทราบ 

บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกัดประกาศกําหนด 

ท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และระบุบาร์โคด้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วม

ประชุมไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น 

ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนได ้และยงัไดน้าํหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ก. และแบบ ค. เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทัว่ไปและผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูดู้แลหลกัทรัพย ์สามารถ 

มอบฉนัทะไดต้ามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้จากผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 1 ท่าน พร้อมกับประวติัและการมี 

ส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละท่าน ไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เป็นทางเลือกในการ 

มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น (วนัท่ี 2 เมษายน 2558) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุม ณ โรงแรมท่ีตั้งอยู่บนถนนวิทย ุเดินทางไดโ้ดยสะดวกทั้งรถประจาํทาง รถไฟฟ้า BTS 

และรถยนต ์โดยไดจ้ดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งสถานท่ีจดัการประชุม เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ มีการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนและลงมติ ทาํให้เกิดความรวดเร็วในการทาํงาน และประมวลผล
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ได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ พร้อมทั้ งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไป 

ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปิดรับลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง 

บริษทัฯ กาํหนดแนวทางในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ บริษทัฯ ไม่มีการสลบั

วาระการประชุมหรือเพ่ิมวาระการประชุม หรือแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพ่ิมเติมในท่ีประชุมอยา่งกะทนัหนั 

มีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ รวมทั้งส้ินจาํนวน 2,153 ราย 

กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการบริษทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให ้

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมอยา่งเต็มท่ีพร้อมมีการบนัทึกขอ้ซกัถาม และคาํช้ีแจงไวใ้นรายงาน

การประชุม 

ประธานในท่ีประชุมได้ให้เลขานุการบริษทัแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน สิทธิ 

การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการนบัคะแนนอยา่งชดัเจน ให้ผูถื้อหุ้นทราบในช่วงเปิดการ

ประชุม พร้อมทั้งมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยหน่ึงรายเขา้ร่วมสงัเกตการนบัคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระ 

บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนสาํหรับทุกวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการไดเ้ปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล 

ในการประชุมมีการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบวดิีทศัน์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีชดัเจน 

ภายหลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ไดมี้การเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของ ตลท. ภายหลงัจบ 

การประชุมในวนัเดียวกนั และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในวนัทาํการถดัไป 

บริษทัฯ ไดจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม โดยมีการบนัทึกกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุม การช้ีแจงขั้นตอน

การลงคะแนนสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ 

พร้อมบนัทึกขอ้ซักถาม และช้ีแจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

เป็นจาํนวนเท่าไร และขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัอยา่งครบถว้น และไดจ้ดัส่งร่างรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 

ต่อ ตลท. และเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการได้จัดกระบวนการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ งมีการ 

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่วนนอ้ย สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร และจดักระบวนการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น รองรับกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถ 

เขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามท่ีกล่าวในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

2.1 มาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน ไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายใน

ของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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1. กําหนดให้ทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงานการเก็บรักษาข้อมูลภายในให้มีการกํากับดูแล 

อยา่งเหมาะสม 

2. กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารในตาํแหน่งผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหาร

สูงสุดฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน 

- รายงานการถือหุ้น รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุ 

นิติภาวะเป็นรายไตรมาส ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และส่งสาํเนาให้ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษทัทราบทุกคร้ัง 

- รายงานการซ้ือขาย โอน รับโอนหุน้ของบริษทัฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัซ้ือขาย โอน 

รับโอนหุน้ 

3. ห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และท่ีปรึกษา ท่ีล่วงรู้สารสนเทศสําคัญท่ีย ังไม่เปิดเผย 

ต่อสาธารณะ นาํมาใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น โดยกาํหนดไวใ้นประกาศและในจรรยาบรรณของกลุ่ม

ธนชาต 

4. มีการประกาศ เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ์การซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษัทฯ โดยกาํหนดช่วงระยะเวลา 

หา้มบุคคลต่อไปน้ี ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลา 15 วนั ก่อนวนัส้ินแต่ละไตรมาส จนถึงวนัถดัจาก

วนัท่ีบริษทัฯ เปิดเผยงบการเงินและฐานะการเงินต่อ ตลท. 2 วนั 

- กรรมการ ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

- พนักงานและลูกจา้งท่ีบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มวา่จา้งให้มาปฏิบติังาน (Outsource) เฉพาะฝ่ายงาน 

ท่ีล่วงรู้สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

- ท่ีปรึกษาท่ีล่วงรู้สารสนเทศเก่ียวกบังบการเงินและฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม 

5. กรณีพบมีการนําขอ้มูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ถือเป็นการปฏิบัติท่ีผิดวินัย ต้องได้รับการ

พิจารณาโทษจากคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวนิยั 

2.2 มาตรการดูแลเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จึงมีการกาํหนดเป็นนโยบาย 

ประกาศ และระเบียบ เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการดาํเนินการท่ีโปร่งใสและน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ 

1. มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ จรรยาบรรณของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีการกาํหนดหลกัการเพ่ือไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

มุ่งแสวงหาประโยชน์ของตนเองและกลุ่มบุคคล 

2. มีนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต มีการกาํหนดนโยบายการทาํธุรกรรมของบริษทัฯ การทาํ

ธุรกรรมระหวา่งกนัภายในกลุ่มธนชาต  และการทาํธุรกรรมของบริษทัในกลุ่มธนชาต กบั (1) กรรมการ หรือผูมี้อาํนาจ 

ในการจดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว (2) ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง รวมถึง 

ในนโยบายการใชบ้ริการจากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต มีการกาํหนดเก่ียวกบัการใชบ้ริการระหว่างกันในกลุ่ม 

ธนชาต การใชบ้ริการจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการของบริษทัในกลุ่มธนชาต และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวโดยหลกัการ คือ 
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- กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัในการทาํธุรกรรมกบับุคคลดงักล่าว 

- กาํหนดขั้นตอนการขอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหน่วยงานกาํกับกฎระเบียบและขอ้บังคบั 

ก่อนการนาํเสนอธุรกรรมต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั เวน้แต่กรณีท่ีเป็นธุรกิจปกติท่ีมีการกาํหนดไว ้

- กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณาอนุมติั

ธุรกรรม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 

- มีการกาํหนดกรอบอาํนาจในการอนุมติัการทาํธุรกรรมไวเ้ป็นการเฉพาะ รวมถึงกรณีท่ีไม่สามารถ

ดาํเนินการตามนโยบายการทาํธุรกรรมท่ีกาํหนดไวไ้ด ้หรือกรณีท่ีอาจเกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการ 

ทาํธุรกรรม ให้นาํเสนอขอ้มูลคณะกรรมการบริษทัฯ ของผูท้าํธุรกรรมเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัและจดัส่งเอกสารหลกัฐาน

ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัฯ รับทราบ 

- การพิจารณาหลกัเกณฑ์การมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้สงสัยให้หารือ

ไปยงัหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบั และให้หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัมีอาํนาจในการกาํหนด

หลกัเกณฑก์ารมีผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม 

- มีการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลการทาํธุรกรรมตามหลกัเกณฑภ์ายในท่ีกาํหนด โดยมีการรายงานขอ้มูล

ธุรกรรม เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบปีละสองคร้ัง  รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลการทําธุรกรรมต่อ

บุคคลภายนอกตามหลกัเกณฑข์องทางการ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดไว ้

3. มีขั้นตอนเก่ียวกบัการกาํกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่ (1) การรวบรวม

รายช่ือกิจการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบรายการ (2) การตรวจสอบรายการรวมถึง

ความเห็นของหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัในประเด็นขอ้กฎหมายและเกณฑป์ฏิบติั (3) การอนุมติั (4) การ

เปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑท์างการ ตลอดจน (5) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยหน่วยงานกาํกบักฎระเบียบ

และขอ้บังคบั และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

4. มีการกาํหนดขั้นตอนการทาํรายการเก่ียวกบั การซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ กบับริษทัในกลุ่ม

ธนชาต หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. มีการกําหนดในประกาศคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ว่ารายการใดท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร หรือบุคคล 

ท่ีเก่ียวโยงกนัมีผลประโยชน์ในการทาํรายการ ตอ้งแจง้การมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพิจารณาและห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมในช่วงการพิจารณารายการนั้น ๆ 

6. กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้น ตลอดจนถึงการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัต่าง ๆ ของกรรมการ และ

ผูบ้ริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารสูงสุดฝ่ายบญัชีหรือฝ่ายการเงิน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว เป็นรายไตรมาส เพ่ือเป็นขอ้มูลในการควบคุมดูแลรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และเป็นฐานรายช่ือในการเปิดเผยรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

7. กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ 

และคู่คา้หรือคู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 
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8. กาํหนดเป็นความผิดวนิยัในกรณีการกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตกาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น/นักลงทุน พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้/เจา้หน้ี คู่แข่ง 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู ่รวมถึงภาครัฐ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ มีการเปิดเผย

ขอ้มูลภายในเพ่ือส่ือสารให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล

ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสียมัน่ใจว่าสิทธิดังกล่าวไดรั้บการเอาใจใส่ดูแล 

อยูต่ลอดเวลา มีการคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญัไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีการปฏิบติั

ตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีกาํกบัดูแลกิจการ มีการกาํหนดขั้นตอนการใชบ้ริการ การใชสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งครบถว้น และเปิดเผยใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบอยา่งเพียงพอ สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจใหมี้ผลประกอบการท่ีดี มีการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน สามารถแข่งขนัได ้

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงความเส่ียงและมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดี มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตลอดจนดูแล และอํานวย 

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นและนักลงทุนไดใ้ช้สิทธิอย่างเต็มท่ี และท่ีสําคญักลุ่มธนชาตยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจภายใต ้

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.2 พนักงาน 

กลุ่มธนชาตยดึมัน่ในการดูแลและปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งใหเ้กียรติ ใหค้วามเป็นธรรมโดยถว้นหนา้ สนบัสนุน

ใหพ้นกังานไดแ้สดงความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน มีระบบบริหารผลการปฏิบติังานและการประเมินผลท่ีชดัเจน 

โดยประเมินผลการปฏิบัติงานจากตัวช้ีวดั (KPIs) สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีมอบหมาย และจ่ายผลตอบแทน 

อยา่งเหมาะสมตามผลงาน ในอตัราท่ีสามารถแข่งขนัไดก้บัธุรกิจในระดบัเดียวกนั 

3.3 ลูกค้า 

กลุ่มธนชาตมุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินท่ีตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ ให้บริการ

ทางวชิาชีพท่ีดีมีคุณภาพ รักษาความลบัของลูกคา้ มีการเรียกเก็บค่าบริการท่ีเป็นธรรม พร้อมนาํเสนอขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละ

บริการอยา่งครบถว้น และเพียงพอใหลู้กคา้ทราบก่อนตดัสินใจ 

3.4 คู่ค้า/เจ้าหนี ้

สําหรับคู่ค้า กลุ่มธนชาตได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ จัดจ้างท่ีชัดเจน โดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมีระเบียบอาํนาจอนุมติั

เก่ียวกับการจัดซ้ือพสัดุ และการเช่าอย่างละเอียดและรัดกุม รวมถึงกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน รวมถึงคู่สมรส ญาติ และคู่คา้หรือคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และไม่ให้

บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และป้องกนั 

มิใหเ้กิดผลประโยชน์ท่ีทบัซอ้น 



     บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 9-8 

สาํหรับเจา้หน้ี จะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง อย่างครบถว้นเพียงพอ ในระยะเวลาอนัควร โดยเปิดเผย

ผา่นช่องทางท่ีกาํหนด ภายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงเจา้หน้ีสามารถตรวจสอบได ้

นอกจากน้ี ยงัยึดมัน่ในความซ่ือสัตยต์่อการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดใ้ห้ไวต้่อคู่คา้/เจา้หน้ี ไม่เอารัดเอาเปรียบ  

โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้ งหลักเกณฑ์และขอ้กําหนดทางกฎหมาย เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นท่ีจะ 

ร่วมมือกนัในระยะยาว 

3.5 คู่แข่ง 

ดาํเนินธุรกิจและแข่งขนักบัคู่แข่งขนัดว้ยความโปร่งใสภายใตก้ฎกติกา โดยไม่แข่งขนัจนทาํให้เกิดผลกระทบ

ดา้นลบต่อธุรกิจโดยรวม 

3.6 สังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มธนชาตไดย้ึดมัน่ในความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม การดาํเนินธุรกิจจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

อย่างเคร่งครัด อีกทั้ ง จะต้องทําให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณี และ

สภาพแวดลอ้ม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รเป็นผูน้าํในการผลกัดนัอยา่งจริงจงั  

3.7 ภาครัฐ 

ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบขอ้บังคับของทางการ และให ้

ความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือดาํเนินธุรกิจกบัองค์กร หรือบุคคลท่ีกระทาํผิด 

ต่อกฎหมาย 

กลไกการมส่ีวนร่วมของผู้มส่ีวนได้เสีย 

กลุ่มธนชาตไดมี้การพฒันาระบบรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือให้สามารถรับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็นทั้งจากลูกคา้ 

บุคคลภายนอก และผูมี้ส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือนําความคิดเห็นด้านต่าง ๆ มาพฒันาองค์กร  

โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) เจ้าหน้าท่ีการตลาด ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 

กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) เป็นตน้ บริษทัฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเก่ียวกบัการปฏิบติังานระบบ

รับเร่ืองร้องเรียนอยา่งชดัเจน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะติดตามขอ้ร้องเรียน พร้อมแจง้กลบัไปยงัลูกคา้หรือผูร้้องเรียน

ทุกราย และนาํขอ้ร้องเรียนมาปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มธนชาต ให้ตอบสนองความตอ้งการและทาํให้ลูกคา้หรือ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียเกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการต่อไป 

สาํหรับการร้องเรียนเร่ืองเก่ียวกบัการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน่ ไดเ้ปิดช่องทางการร้องเรียนเป็นการเฉพาะ ซ่ึงมี 

สายงานตรวจสอบภายในเป็นผูพิ้จารณาและรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน  

ดังท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองการเปิดเผยเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น ซ่ึงจะมีการรายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดบั 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงิน และไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีดูแล

รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ใหมี้การรายงานท่ีถูกตอ้งตรงต่อความเป็นจริงและเช่ือถือได้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย พร้อมทั้งจดัให้มีรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน

http://www.thanachart.co.th/
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบัญชี ตลอดจน 

การเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

บริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ และได้เปิดเผย

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis: 

MD&A) ประกอบการจดัส่งงบการเงินรายไตรมาสและงวดประจาํปี โดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดเผยงบการเงิน ประจาํงวด 

คร่ึงปีแรก ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เป็นตน้มา นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการเปิดเผยสารสนเทศเหตุการณ์สาํคญั

หรือการทาํธุรกรรมท่ีเขา้ข่ายใหต้อ้งเปิดเผยสารสนเทศ อยา่งครบถว้นเพียงพอ และปฏิบติัตามเกณฑท่ี์หน่วยงานทางการ

ท่ีกาํกบัดูแลบริษทัฯ ประกาศกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯ มีส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) ทาํหนา้ท่ีให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลาให้แก่ 

ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือเสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององคก์ร รวมถึงใหบ้ริการแก่ผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี สามารถติดต่อส่วนงาน

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

tcap_ir@thanachart.co.th บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอกจะตอ้งถูกตอ้ง ครบถว้นเท่าเทียมกนั 

โปร่งใส และทันการณ์ รวมทั้ งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

ตามขอ้เสนอแนะของแนวการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจดัทาํโดย ตลท. และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ตลท. 

- คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & 

Analysis: MD&A) 

- แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

- งบการเงินของบริษทัฯ และรายงานประจาํปี (Annual Report) 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และข่าวสารสนเทศต่าง ๆ 

2. ก.ล.ต. 

3. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4. เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.thanachart.co.th 

5. ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ และส่ืออ่ืน ๆ 

6. การประชุมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) 

7. การพบปะใหข้อ้มูลแบบตวัต่อตวั (Company Visit/One-on-One Meeting) 

8. การเดินทางไปใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow/Conference) 

9. การจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้ทางไปรษณีย ์

กิจกรรมในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา เจา้หนา้ท่ีบริหารระดบัสูงของบริษทัฯ รวมทั้งส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

ไดพ้บและให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในโอกาสต่าง ๆ ทั้งการเขา้พบสัมภาษณ์ตวัต่อตวั (One-on-One Meeting) การประชุม

http://www.thanachart.co.th/
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ทางโทรศพัท์ (Conference Call) การจดัประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Analyst Meeting) การเขา้ร่วมงานพบนกัลงทุน 

(Conference) 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ท่ีเก่ียวกับ 

ธุรกิจหลกัท่ีดาํเนินการอยู่ รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ และอ่ืน ๆ อนัทาํให้สามารถ

บริหารจดัการการประกอบธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ และไม่จาํกดัเร่ืองเพศ โดยไดก้าํหนด

ชดัเจนไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีกรรมการจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 คน 

และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ซ่ึงต่างมีความรู้ ความสามารถ ท่ีหลากหลาย ทั้ งความรู้ความสามารถในธุรกิจ 

ท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยูแ่ละท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลาย รวมถึงจาํนวนปี 

การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนไวใ้นรายงานประจาํปีและเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thanachart.co.th) แลว้ 

บริษทัฯ กาํหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 และ

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม รวมถึงประกาศของ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 

2552 

การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการขณะนั้นพน้จากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้

จาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ไม่เกิน 1 ใน 3 

โดยการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตามท่ีกล่าวขา้งตน้ในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ให้ใชว้ิธีจบัสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไป

ใหก้รรมการซ่ึงอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งมานาน

เท่า ๆ กนัเป็นจาํนวนมากกวา่จาํนวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่ง

โดยใชว้ิธีจบัสลาก กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุดังกล่าว อาจไดรั้บคดัเลือกแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

อีกก็ได ้

กรรมการอิสระ 

บริษทัฯ กาํหนดนิยามและคุณสมบติัตามแนวทางของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย  

บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
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กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย (ขอ้น้ีทางบริษทัฯ ไดก้าํหนดนิยามและคุณสมบติัเขม้กว่าประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ีกาํหนดไม่เกินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ ง ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดังกล่าว 

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็น 

หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่ 

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ

นั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา 

ท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

โดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ทั้ งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ  

ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หรือตาํแหน่งหนา้ท่ี และไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์

ใดท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อยา่งนอ้ย 

ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ไดห้ารือพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม และ 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการอยา่งเป็นอิสระโดยปราศจากกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร และมีการสรุปประเด็น

จากการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาดาํเนินการตามความเหมาะสม  

โดยในปี 2558 มีการจดัประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2558 

กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หรือกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

1. กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความวา่ กรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร กรรมการท่ีรับผิดชอบ

ในการดาํเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหารและให้หมายความรวมถึงกรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่จะแสดงไวว้่า 

เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอ่ืน  

(ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 

ท่ีออกใหม่ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551) 

2. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หมายความวา่ 

2.1 กรรมการท่ีทาํหน้าท่ีบริหารงานในตาํแหน่งผูจ้ ัดการ รองผูจ้ ัดการ ผูช่้วยผูจ้ ัดการ หรือผูซ่ึ้งมีตาํแหน่ง

เทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 

2.2 กรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผูบ้ริหาร และ

ใหห้มายความรวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

2.3 กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามผูกพนั เวน้แต่เป็นการลงนามผูกพนัตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมติั 

ไวแ้ลว้เป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอ่ืน 

(ตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552) 

บทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และหลีกเล่ียงปัญหาในเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ขององค์กรโดยรวมโดยไม่จาํกดัอยู่แต่เฉพาะผูถื้อหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งน้ี โดยทัว่ไปคณะกรรมการมีอาํนาจหน้าท่ี

กาํกบัดูแลบริษทัฯ ในการกาํหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม และการดูแลให้มีระบบ

การติดตามตรวจสอบใหป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ และเป็นธรรมต่อองคก์ร ต่อผูถื้อหุ้น และต่อผูบ้ริหาร 

และพนกังานลูกจา้งของบริษทัฯ 

2. กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญั แผนกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ และพิจารณาทบทวนตามความ

เหมาะสม โดยการดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

3. กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  

และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทัฯ อย่างชดัเจน ทั้งประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบริษทัท่ีสามารถดาํรง

ตาํแหน่งได ้เช่น ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เป็นตน้ 
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4. กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยเพ่ือรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา

ความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของ

บริษทัฯ และการทาํรายการต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และประกาศของ ตลท. รวมทั้งกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. กํากับ ดูแล และติดตามให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ  

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ 

ของบริษทัฯ 

6. ดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแล 

การบริหารงานท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ธุรกิจ 

7. คณะกรรมการบริษทัฯ จัดให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และด้านการ

ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการบริษทัฯ จดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หนา้ท่ี เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. คณะกรรมการบริษทัฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจาํปี 

9. ดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผย

ขอ้มูล อยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา 

10. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กับรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี ครอบคลุมเร่ืองสาํคญัตามขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่รายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี โดยใช้

นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 

11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร 

12. กาํหนดขอบเขตหนา้ท่ี และอาํนาจในการบริหารงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

13. ประเมินผลการปฏิบติังาน พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และเง่ือนไขการจ้างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

14. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งคณะ 

15. พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

การแยกตาํแหน่ง 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 

การเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จึงอยูใ่นบงัคบัของประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 13/2552 เร่ือง 

ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจ้ดัการ และผูมี้อาํนาจในการจดัการของ
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บริษทัฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ

หลายอย่างในบริษทัอ่ืนรวมกันไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ นอกจากน้ี ยงัได้กาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

ของบริษทัฯ หา้มกรรมการบริษทัฯ ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษทั พร้อมทั้งนโยบายและ

วิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

อยา่งชดัเจน ทั้งประเภทของตาํแหน่งกรรมการและจาํนวนบริษทัท่ีสามารถดาํรงตาํแหน่งได ้เช่น ตอ้งผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อน เป็นตน้ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยศึกษากลัน่กรองงานตามความจาํเป็น โดยกาํหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีกรรมการบริหาร 

จาํนวน 4 คน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร 

4. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหาร 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ ไดล้าออกจากคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2559 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย งบประมาณ และแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัภายใต้

กฎหมาย กฎเกณฑ ์และประกาศของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารจดัการความเส่ียง 

3. บริหารสภาพคล่องและอตัราดอกเบ้ีย 

4. พิจารณาอนุมติัการลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษทัฯ ภายใตร้ะดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้

5. พิจารณากลัน่กรองนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่ม 

ธนชาต เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

6. บริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกรรมของบริษทัฯ เช่น การฝากเงิน การขอสินเช่ือ การลงทุน ทรัพยสิ์นรอการขาย  

เป็นตน้ 

7. บริหารจดัการการดาํเนินงานภายในองค์กร เช่น การจดัโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การจดัการ 

งานธุรการ เป็นตน้ 
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8. มอบหมายหนา้ท่ีหรือมอบอาํนาจช่วงเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

9. กลัน่กรองงานก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 คน ทุกคน 

เป็นกรรมการอิสระ มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ดา้นบญัชี และ/หรือ การเงิน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ในการกาํกบัดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ีถูกตอ้งและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไป

ตามระเบียบของทางการ และระเบียบบริษทัฯ เพ่ือให้มีการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือ และเป็น

ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูถื้อหุน้ โดย ณ ปัจจุบนัมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรพจน์  วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

 นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. รายงานทางการเงิน 

- สอบทานรายงานทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงประเมิน 

ความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีสาํคญั 

- สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการในรายงานทางการเงินท่ีมีสาระสําคัญ รวมถึงรายการท่ีมี 

ความซบัซอ้นหรือผิดปกติ และรายการท่ีตอ้งใชว้จิารณญาณในการตดัสิน 

2. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

- สอบทานให้บริษทัฯ มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ค อ ร์ รั ป ชั่ น ท่ี เ พี ย ง พ อ  ร ว ม ถึ ง แ น ว ท า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร ค ว า ม สํ า คัญ ข อ ง ก า ร 

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งบริษทัฯ 

- สอบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี

เสนอนั้น ฝ่ายบริหารไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 

- สอบทานความเพียงพอของการกาํกบัดูแลนโยบาย และหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียงของ 

บริษทัฯ  

3. การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานและอนุมติักฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจาํปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากร 

ท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน รวมทั้ งติดตามผลการ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 
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- สอบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัยอ่ยและบริษทัลูกของบริษทัยอ่ย 

- กาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษทัย่อย และบริษทัลูกของบริษทัย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่ม 

ธนชาต โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัย่อย และบริษทัลูกของบริษทัย่อยมอบหมายให้สายงานตรวจสอบ 

ธนาคารธนชาต สรุปผลภาพรวมการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบท่ีตรวจสอบบริษทัย่อย และบริษัทลูกของ 

บริษทัยอ่ย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ในฐานะบริษทัแม่รับทราบ 

 กรณีท่ีมีประเด็นท่ีมีนัยสําคญั ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย การทุจริต การคอร์รัปชัน่ และ

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินหรือสถานะหรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ อยา่งร้ายแรง ใหร้ายงานใหท้ราบอยา่งละเอียด 

5. การกาํกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

- สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

จรรยาบรรณ แนวนโยบายหลกั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

- พิจารณาขอ้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

- สอบทานข้อตรวจพบของหน่วยงานกาํกับดูแลการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และหน่วยงานกํากับดูแล 

ของทางการ รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักล่าว 

6. ผูส้อบบญัชี 

- พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี พร้อมทั้ ง 

ใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

- จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อกําหนดของทางการ ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด 

ต่อบริษทัฯ 

8. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จดัทาํรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถึงความ

ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

8.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เหมาะสมท่ีจะไดรั้บแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของทางการ 
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8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.6 ความเห็นเก่ียวกบัความร่วมมือจากผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

8.7 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ความรับผิดชอบอ่ืน 

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร ในกรณีท่ีตรวจพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การทุจริต การคอร์รัปชัน่ หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน ขอ้กาํหนดของทางการ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู ้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาอันควร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเปิดเผยการกระทาํดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี และรายงานต่อ ธปท. 

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และ

หากมีการเปล่ียนแปลงใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ 

- ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองทั้งคณะ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือทราบทุกปี 

- ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ ปี 2545 

และไดร้วม 2 คณะเป็น “คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน” เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 โดย ณ ปัจจุบัน 

มีกรรมการ 3 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน ดงัน้ี 

1. นายธีรพจน์ วชัราภยั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 นายภาณุพนัธ์ุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ นายวิชิต ญาณอมร ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบดา้นนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ 

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบโดยรวมของบริษทัฯ เพ่ือให้ไดโ้ครงสร้างท่ีเหมาะสม

ตลอดจนบุคลากรท่ีต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ  

เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งแลว้แต่กรณี 
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2. สรรหาจากบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 

2.1 สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษทัฯ โดยคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะท่ีเหมาะสม 

กบัตาํแหน่งโดย 

2.1.1 เล่ือนตาํแหน่งบุคลากรภายในท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรง เหมาะสมกับ

ตาํแหน่งงานนั้น 

2.1.2 โยกยา้ยบุคลากรภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และ

ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถหลากหลายใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 สรรหาจากบุคลากรภายนอก โดยเนน้บุคลากรจากภาคสถาบนัการเงิน หรือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจทางการเงินท่ีมี

ประสบการณ์ตรง เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน 

3. สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 

3.1 ตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และเกณฑท่ี์ทางการกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3.2 มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความตอ้งการ พนัธกิจและวิสัยทัศน์ของ

บริษทัฯ ในตาํแหน่งนั้น ๆ 

3.3 ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต 

3.5 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ ท่ีกําหนดไว้ เ พ่ือให้มั่นใจว่า 

บุคคลดงักล่าว มีความยนิดีจะมารับตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ หากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 

5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพ่ือพิจารณาวา่กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบติัครบถว้น 

หรือคนใดขาดคุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจาํเป็นตอ้งสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่  

หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. จดัใหมี้การพิจารณาประเมินการทาํงานของกรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการเป็นประจาํทุกปี 

ทั้ งน้ี ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ไดพิ้จารณากาํหนดองคป์ระกอบความรู้ ความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ควรมี (Board Skill Matrix) 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการกาํกบัดูแลธุรกิจ 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง  

ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจดัให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการคดัเลือกเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูมี้อาํนาจในการ

จดัการ 

1. ค่าตอบแทนตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา และ

จูงใจกรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังาน 
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2. กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทน ตอ้งมีขั้นตอนท่ีโปร่งใส ปฏิบติัตามหลกัของบรรษทัภิบาล 

และสามารถตรวจสอบได ้

3. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน ควรนาํปัจจยัต่อไปน้ี มาพิจารณาประกอบโดย 

3.1 เปรียบเทียบกบับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือใกลเ้คียง 

3.2 เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษทัฯ และขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายและ 

อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลการประเมินผลงานประจาํปี 

3.3 การจ่ายผลตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

3.4 ตอ้งอยู่ในกรอบและหลกัเกณฑ์ขอ้บงัคบัของหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบติัตาม

หลกัของบรรษทัภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดงักล่าว ตอ้งคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการเพ่ิมมูลค่าของส่วนผูถื้อหุน้ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ด้วยท่ีผ่านมา บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงด้วย 

อีกฐานะหน่ึง ซ่ึงมีหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล และกลัน่กรองการทาํธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงในการปฏิบติัหน้าท่ี

จะตอ้งพิจารณาถึงความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2556 โดยในปี 2558  

มีกรรมการบริหารความเส่ียง จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารท่ีดูแลทางดา้นการบริหารความเส่ียง มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายวชิิต ญาณอมร กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายทวศีกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

   ความเส่ียง 

หมายเหตุ 1. นายวิชิต ญาณอมร ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 

 2. นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ ไดล้าออกจากคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

  2559 
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หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. เสนอนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ทั้ งหมด รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่ม 

ธนชาตต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยตอ้งสร้างมาตรฐานในการติดตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

นโยบายความเส่ียงนั้นไดมี้การปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

2. วางกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยสามารถ

ประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ

และการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด 

4. กาํหนดมาตรการดาํเนินการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในดา้นของการป้องกนัความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึน และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

5. ประเมินปัจจัยทั้ งภายในและภายนอก อันอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างเป็นสาระสําคัญ  

เพ่ือนาํมาใชใ้นการเปล่ียนนโยบายความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ 

6. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาต ดาํเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีได้

กาํหนดไว ้และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ธปท. กาํหนด 

7. รายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ ในส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการทีดู่แลในเร่ืองบรรษัทภิบาล 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการมีระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบติั

ท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจาํปีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของ ตลท. คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance 

Committee) และกาํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตามแนวทางท่ี ตลท. ก.ล.ต. และ ธปท. กาํหนด 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 2 ชุด ทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริหาร ทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวนโยบาย 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนดข้ึน 

เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการใหมี้ระบบบรรษทัภิบาลท่ีดี 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการคณะต่าง ๆ 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ มิได้กาํหนดจํานวนสูงสุดของกรรมการไว ้เพียงแต่กาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษทัฯ และนโยบาย 

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีว่าตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน ทางบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เพ่ือทาํหน้าท่ีในการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยวิธีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริษทัฯ มีข้ึนได ้2 กรณี คือ  1) กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จะตอ้งขอมติ
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จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และ  2) กรณีแต่งตั้งกรรมการระหวา่งวาระเน่ืองจากตาํแหน่งวา่งลง คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถ

พิจารณาลงมติไดภ้ายใตคุ้ณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน เวน้แต่กรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 

2 เดือน ในส่วนของกรรมการอิสระมีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ตลท. และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการออกเสียงลงคะแนน 

และท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ทั้งน้ี มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการแต่งตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

2. ในการแต่งตั้งกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดก็ไดต้ามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ัง 

ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีตามขอ้ 1. ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

โดยทางปฏิบติัท่ีผา่นมาทุกคร้ังจะใหผู้ถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุม 

เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และใน

จาํนวนน้ีให้กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าท่ีควบคุมดูแล

กิจการของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหาร 

โดยตาํแหน่ง 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็น

กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยจะมีอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวทาง 

ท่ีทางการกาํหนด มีความเป็นอิสระในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

วธีิการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาและกลัน่กรองผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยเป็น

กรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 3 คน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

ให้ทาํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไวใ้นกฎบัตรของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตามแนวทางท่ีหน่วยงานทางการกาํหนด 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้กรรมการ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู ้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุน 

งานเลขานุการบริษทั ตลอดจนถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เขา้ร่วมอบรมและสมัมนาในหลกัสูตร

ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามแนวทางการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการบริษทัฯ กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหาร 
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ให้ดียิ่งข้ึน โดยเลขานุการบริษทัจะมีการรวบรวมและแจง้หลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะมีการเปิดอบรมและสัมมนาให้กรรมการ

และผูบ้ริหารไดพิ้จารณาล่วงหนา้อยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ตลท. ก.ล.ต. ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนาํอ่ืน ๆ โดยในปี 2558 มีกรรมการเขา้สัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กรรมการ ดงัน้ี 

นายวชิิต  ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

  - ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 

   รุ่น 7/2558 

  - ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีการจัดโครงการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของ 

กลุ่มธนชาต ตลอดจนถึงความรู้ในการพฒันาและดาํเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 

อยา่งต่อเน่ือง 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี ดงัน้ี 

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี โดยการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2558 ไดพิ้จารณาแบบประเมินโดยอา้งอิงจากแบบประเมิน

ท่ี ตลท. จดัทาํเปิดเผยเม่ือปี 2558 มาปรับให้เหมาะสมกบับริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ในทุกด้าน ดังน้ี  1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  2) บทบาท หน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3) การประชุมคณะกรรมการ  4) การทาํหน้าท่ีของกรรมการ  5) ความสัมพนัธ์ 

กบัฝ่ายจดัการ  6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 

โดยหลกัเกณฑใ์นการประเมินแต่ละขอ้ ไดก้าํหนดระดบัการประเมินออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

 1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

 2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 

 3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

ในกระบวนการประเมิน ให้กรรมการทําการประเมินการปฏิบัติงานตามแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณา 

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้แก่สาํนกัเลขานุการองคก์รเป็นผูร้วบรวมและ

ประมวลผลเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปี 2558 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.79 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.64 
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กรรมการรายบุคคล 

นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นรายบุคคล โดยแบบประเมิน 

แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ  1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  2) การประชุมของคณะกรรมการ  3) บทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกําหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยให้กรรมการทาํการประเมินโดยพิจารณาจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีของตนเองตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยในปี 2558 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 92.68 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2558 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา

แบบประเมินโดยอา้งอิงจากแบบประเมินท่ี ตลท. จดัทาํเปิดเผยเม่ือปี 2558 มาปรับให้เหมาะสมกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย

แต่ละคณะ โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ  1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  2) การประชุม

ของคณะกรรมการ  3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกาํหนดระดบัการประเมินออกเป็น  

5 ระดบั เช่นเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยให้กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย

ทาํการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยพิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในภาพรวมของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะให้แก่

เลขานุการของแต่ละคณะเป็นผูร้วบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และคณะกรรมการ 

บริษทัฯ 

การประเมนิผลการปฏิบัตหิน้าทีก่รรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสูง 

มีการกาํหนดวธีิการประเมินท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัทิศทางการประกอบธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดงัน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็น

ผูก้าํหนดวธีิการและหวัขอ้ในการประเมิน และใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูช่้วยกรรมการผู ้จัดการข้ึนไป (ไม่นับรวมกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังาน 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจัดเตรียม 

แผนการสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูมี้อาํนาจในการจดัการ เพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการ

บริษทัฯ 

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผูบ้ริหารใหม่ สํานักเลขานุการองค์กรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร

สาํหรับกรรมการใหม่ ดงัน้ี 

1. ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานประจําปีของบริษัทฯ ซ่ึงจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 



     บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 การกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 9-24 

2. กาํหนดการประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดยอ่ย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจาํ 

และวาระพิเศษประจาํงวด 

3. คู่มือคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู ้บริหาร ประกอบด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจสถาบนัการเงิน นโยบายท่ีสาํคญัของกลุ่มธนชาต เช่น นโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธนชาต นโยบายการใช้บริการ 

จากบุคคลภายนอกของกลุ่มธนชาต เป็นตน้ รวมทั้งแนบพระราชบัญญติัและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนหน้าท่ีและ 

ขอ้พึงระวงัตามกฎหมาย 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือพิจารณาเสนอผูถื้อหุ้นในวาระการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ทั้งน้ี หากมีกรณีท่ีเห็นสมควรให้มี 

การเลิกจา้งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผูพิ้จารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี

จาก สาํนกังาน อีวาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516  และ/หรือ 

2. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734  และ/หรือ 

3. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 

โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 คน ท่ีเสนอมีรายช่ือปรากฏเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีคุณสมบติั

ตามเกณฑ ์ธปท. กาํหนด ซ่ึง ธปท. ไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

ในรอบปี 2558 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี สาํนกังาน อีวาย ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย โดยมี นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนการสอบบญัชี (Audit Fee) 

1.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ จาํนวนเงิน 900,000 บาท 

1.2 ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยรวม 17 บริษทั เป็นจาํนวนรวม 17,995,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non - Audit Fee) 

ปี 2558 บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบ

การใหบ้ริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ี ธปท. กาํหนด การสอบทานและตรวจสอบรายงานการดาํรงเงินกองทุน

ตามระดบัความเส่ียงตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด ค่าตรวจสอบ

เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ และการเป็นท่ีปรึกษาธุรกิจท่ีไม่เก่ียวกบังานสอบบญัชี โดยจ่ายในรอบปีบญัชี 2558 จาํนวน 

2,630,000 บาท 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 10-1 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

การดําเนินงานด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

กลุ่มธนชาต เป็นองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งมัน่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพ่ือช่วยเติมเต็มทุกความตอ้งการ 

ในแต่ละช่วงชีวิตของลูกคา้สู่ความสําเร็จ โดยมีความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลกาํไร ภายใต ้

การดาํเนินงานตามกรอบนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมถึง

การมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลท่ีดี โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือสร้างสรรค ์พฒันาและเติมเต็มสังคม ร่วมไปกบั

การสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ี ในการกาํหนดแนวทางการแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาตนั้น ไดมี้การกาํหนดให้ดาํเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน

กระบวนการธุรกิจ (CSR in Process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after Process) เพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิดการดาํเนินงาน

ท่ีครอบคลุมประเด็นสาํคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มธนชาตมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 

1. การต่อตา้นทุจริตและการคอร์รัปชัน่ 

2. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

3. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

5. การร่วมพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากการคาํนึงถึงประเด็นหลกัในการปฏิบติัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแลว้ การคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มถือเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีกลุ่มธนชาตไดใ้ห้ความสาํคญั โดยในการกาํหนดแผนดาํเนินงานดา้นการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมนั้น ไดมุ่้งเนน้ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น เจา้หน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ หรือแมก้ระทัง่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

โดยในปี 2558 ท่ีผา่นมา กลุ่มธนชาต ไดริ้เร่ิมดาํเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินงานของกลุ่ม

ธนชาต และเป็นการตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. โครงการ “Rethink” 

ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของการให้ความรู้และการสร้างวินยัทางการเงิน ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการ

ดาํรงชีวิต กลุ่มธนชาต โดยธนาคารธนชาตจึงไดจ้ดัทาํโครงการ “Rethink” ข้ึน ภายใตส้โลแกนท่ีวา่ “คิดใหม่ ใชเ้งินเป็น 

เห็นความสุข” เพ่ือรณรงคแ์ละสร้างจิตสาํนึกใหค้นในสงัคมไดฉุ้กคิดและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชเ้งินใหพ้อดีกบั

รายไดข้องตนเอง และสร้างวินยัทางการเงินเพ่ือความสุขในชีวิตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ดว้ยการนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเร่ืองการบริหารการเงินส่วนตวัให้เกิดความมัน่คง ทั้ งในเร่ืองการใช้เงินอย่างพอประมาณ  

การใชจ่้ายอย่างมีเหตุผล และการบริหารความเส่ียงดว้ยการออมเงินอยา่งมีวินยั โดยผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากโครงการนั้น

ครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งพนกังาน ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร ลูกคา้ และประชาชนทัว่ไปในสังคม ผ่านการจดัทาํ

ไวรัล คลิป (Viral Clip) “ลูกมหาเศรษฐี” ความยาวประมาณ 3 นาที เล่าเร่ืองของครอบครัวพอ่ลูกท่ีฐานะแสนจะธรรมดา 

แต่กลบัอบอวลไปดว้ยความสุข เพราะผูเ้ป็นพอ่ปลูกฝังวธีิคิดและมุมมองในการดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง ดว้ยการเล้ียงดู

ลูก ๆ ดว้ยความรัก ปลูกฝังใหลู้กคิดบวกกบัส่ิงรอบกาย สอนใหไ้ม่ฟุ่ มเฟือย อดออม รอบคอบในการใชจ่้ายใชข้องอยา่ง

คุม้ค่า โดยท่ีเด็ก ๆ ไม่ไดรู้้สึกว่าครอบครัวของตวัเองดอ้ยกวา่คนอ่ืน รวมทั้งเผยแพร่คลิปอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 
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และบทความดี ๆ เพ่ือให้ความรู้ทางการเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้งเฟซบุ๊กของธนาคารธนชาต ยทููป และเวบ็ไซต ์

www.thanachartcsr.com 

โดยแบ่งให้ความรู้ใน 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่  1) รู้จกัเก็บ รู้จกัลงทุน  2) รู้จกักู ้ 3) รู้จกัวางแผน และ  4) รู้จกัใชเ้งิน 

นอกจากน้ี ยงัไดมี้การสร้างกิจกรรมให้ผูส้นใจและส่ือมวลชนเขา้มามีส่วนร่วมในการใชจ่้ายและการออมอย่างมีวินัย 

อีกดว้ย ปัจจุบนัมียอดผูช้มไวรัล คลิป ในยทููปจาํนวนกวา่ 1,400,000 คร้ัง นอกจากน้ี ยงัไดท้าํการเผยแพร่ให้แก่ลูกคา้ของ

ธนาคารธนชาต โดยการนาํเสนอผ่านทีวีภายในของธนาคารธนชาต ผ่านสาขาและสาํนักงานต่าง ๆ เป็นประจาํ กวา่ 680 

แห่ง 

2. โครงการ “Drive DD United” 

โครงการ “Drive DD United” เป็นหน่ึงในกิจกรรมของโครงการ “ธนชาตประกนัภยั Yes, We Safe” ท่ีจดัข้ึน

ดว้ยความมุ่งหวงัในการรณรงคใ์หค้นในสังคมใส่ใจ ให้ความสาํคญั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการขบัข่ีรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

เพ่ือลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนนซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากความมึนเมาหรือใชโ้ทรศพัท์มือถือขณะขบัข่ี โดยผูท่ี้

ไดรั้บประโยชน์จากโครงการน้ีครอบคลุมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งพนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และประชาชนทัว่ไป 

ในสังคม กิจกรรมหลกัของโครงการคือ การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวขอ้ “รณรงค์การเมาไม่ขบัและไม่ใชโ้ทรศพัท ์

ขณะขบัรถ” เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดใ้ช้ความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอท่ีส่ือถึงการ

รณรงคก์ารขบัข่ีรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั โดยใหน้กัศึกษาส่งผลงานเขา้ประกวดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United 

แบบประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน และผลิตคลิปวิดีโอ 1 จาก 2 หัวขอ้เร่ือง คือ “เมาไม่ขบั” และ “ไม่ใช้โทรศัพท ์

ขณะขบัรถ” ความยาวของคลิปวดีิโอไม่ตํ่ากวา่ 1.30 นาที ยาวไม่เกิน 3 นาที ซ่ึงจากการจดักิจกรรมส่งผลให้มียอดกดไลค์

ในแฟนเพจ : Drive DD United ถึง 23,307 ไลค ์และมีผูร่้วมส่งผลงานมากกวา่ 100 ทีม 
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3. โครงการ “ธนชาต...พลงัมด ลดโลกร้อน” 

กลุ่มธนชาตไดใ้ห้ความสําคญักบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบทางออ้มจากการดาํเนิน

ธุรกิจผา่นการใชพ้ลงังานและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุก ๆ กลุ่ม จึงส่งเสริมให้

ธนาคารธนชาต อาคารเพชรบุรี และอาคารสวนมะลิ ข้ึนทะเบียนเป็นอาคารควบคุมพลงังานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริม 

การอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 รวมทั้งไดมี้การกาํหนดนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

พลงังานในกลุ่มพนกังานและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อมาในปี 2555 ไดมี้การจดัทาํโครงการ “ธนชาต...พลงัมด ลดโลกร้อน” 

ข้ึน และไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นการจดัการพลงังานข้ึน เพ่ือพิจารณา กาํหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ 

เก่ียวกับการจัดการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในธนาคารธนชาตร่วมเป็น 

กรรมการ โดยไดมี้การกาํหนดมาตรการในการอนุรักษพ์ลงังานไว ้5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. รณรงค์ในการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส (เปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกส่วนตามความจาํเป็นเท่านั้น) 

2. รณรงค์ปิดหน้าจอและเคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือไม่ได้ใช้งาน ภายใตส้โลแกนท่ีว่า “ปิดจอ ช่วงรอใช ้ 

ก่อนกลบับา้น กด Shutdown” 

3. รณรงค์ปิดไฟตามชั้นต่าง ๆ ในบริเวณท่ีไม่ได้ใช้งานช่วงพกัเท่ียงและหลงัเลิกงาน โดยเปิดเฉพาะ 

ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

4. รณรงคก์ารใชบ้นัไดในการเดินข้ึน ลง  1 ถึง 2 ชั้น แทนการใชลิ้ฟท ์

5. รณรงค์ไม่เปิดประตูและหน้าต่างคา้งไว ้และปิดม่านเพ่ือกันความร้อนและแสงอาทิตยจ์ากภายนอก 

เขา้มาในอาคาร 

ซ่ึงผลจากการดาํเนินงานเร่ืองอนุรักษ์พลงังาน ในอาคารสํานักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ  

และต่างจงัหวดั ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 ทาํให้สามารถประหยดัค่าไฟไดถึ้ง 22.1 ลา้นบาท และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ 

ใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์

พลงังาน ในปี 2558 จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ธนาคารธนชาต สาํนักงานทุกอาคาร (ไดแ้ก่ อาคารรัชดา อาคารเพชรบุรี อาคารวงศ์สวา่ง อาคารพระราม 7 

อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ อาคารเดอะไนน์ อาคารบางปู) ได้เข้าร่วมดําเนินการเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน และดําเนินงาน 

ตามแผนงานควบคู่ไปกบัธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ซ่ึงเป็นอาคารตน้แบบในการอนุรักษพ์ลงังาน 

2. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการอนุรักษ์พลงังานให้แก่ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ในอาคารสวนมะลิ จาํนวน 28 คร้ัง 

3. รณรงคแ์ละส่งเสริมเพ่ือใหพ้นกังานใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

4. จัดศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงพยาบาลพญาไท 2 และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค  

กนัยงวฒันา จาํกดั (อาคารตน้แบบ) 

5. จดักิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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นอกจากน้ี ยงัไดมี้การส่งเสริมให้พนักงานใชก้ระดาษให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งลดปริมาณการใชก้ระดาษ 

ในการดาํเนินงาน เพ่ือร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทางออ้มอีกดว้ย โดยมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในหลายรูปแบบ 

เช่น 

- การนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการดาํเนินงานและระบบการประชุมต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงเป็น

การลดการใชก้ระดาษท่ีเคยจดัทาํและส่งเป็นเอกสารประกอบการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

- การบริการขอ้มูลหรือส่งรายการใหลู้กคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งดว้ยกระดาษ ซ่ึงเป็นการลดการ

ใชก้ระดาษในกระบวนการธุรกิจไดจ้าํนวนมาก และลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลอยา่งรวดเร็วผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีตกลงกนั 

- การรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสําคญัของการลดการใช้กระดาษ เพ่ือให้เกิดการปรับ

พฤติกรรมการใชก้ระดาษใหน้อ้ยท่ีสุด และการส่งเสริมใหน้าํกระดาษท่ีใชแ้ลว้มาใชซ้ํ้ าภายในหน่วยงาน เป็นตน้ 

กระบวนการในการจัดทาํรายงานความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่มธนชาต 

มาตรฐานท่ีกลุ่มธนชาตไดน้าํมาใชใ้นการพฒันาแนวทางปฏิบติัและการเขียนรายงานการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ไดแ้ก่ แนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการของ ตลท. ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในองคก์รและ

ผูท่ี้ปฏิบติังานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการปฏิบติัตามแนวทางของ ตลท. ดงักล่าว ถือเป็นจุดเร่ิมตน้

ท่ีดีในการพฒันารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทํารายงานแห่งความยัง่ยืนในอนาคต เพ่ือให้ครอบคลุม 

ทุกประเด็นท่ีตอ้งรายงาน ทั้งในระดบัประเทศและสากล 

ประเดน็สําคญัในการดาํเนินงานด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 

จากการวิเคราะห์ประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและการดาํเนินธุรกิจ กลุ่มธนชาตได้จัดลาํดับ

ความสาํคญัของประเด็นในการดาํเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2558 มีประเด็นสาํคญั ซ่ึงได้

มีการสรุปแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละประเด็นไว ้ดงัน้ี 

1. การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน 

 อธิบายอยูใ่นส่วน “การเปิดเผยเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่” 
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2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบัต ิ

การจา้งงาน - ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. แรงงานสัมพนัธ์  

พ.ศ. 2518 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

- กาํหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคดัเลือก ว่าจ้าง และการจัดสภาพการจ้าง

พนกังานท่ีชดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

- มีกระบวนการในการสรรหา คดัเลือกบุคลากรท่ีเป็นระบบ 

สวสัดิการและการดูแลพนกังาน - แต่งตั้ งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ประจาํอาคารต่าง ๆ 

เ พ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมปรึกษาหารือ ดูแล และเสนอ 

ความคิดเห็นในเร่ืองการจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 

- กาํหนดขอ้ปฏิบัติต่อพนักงานและคู่มือสําหรับพนักงานท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้น

ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  รวมทั้ งระบุผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รับ 

อยา่งชดัเจน 

- ไดมี้การจัดทาํแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร (Voice of 

Employee: VOE) เพ่ือรับฟังเสียงสะทอ้นจากพนกังาน ให้ผูบ้ริหารไดรั้บทราบ

ถึงปัญหา หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีควรตอ้งแกไ้ข ปรับปรุง โดยไดมี้การนาํไปกาํหนดเป็น

แผนพฒันาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความตอ้งการของพนักงาน เพ่ือพฒันา

คุณภาพชีวติการทาํงานของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึน 

การพัฒนาและส่ง เสริมศักยภาพ

พนกังาน 

- มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของ

พนกังานอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

- พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

และสามารถตรวจสอบได ้

- มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ 

ในการทาํงานของพนกังานกลุ่มธนชาต ทั้งดา้นการบริการ ความรู้เร่ืองผลิตภณัฑ ์

การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านจริยธรรม เป็นต้น โดยในปี 2558 พนักงาน 

ในกลุ่มธนชาตท่ีไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ มีจาํนวนทั้งหมด 11,678 คน 

จากพนักงานทั้งหมด 14,188 คน คิดเป็นร้อยละ 82.30 จาํนวนชั่วโมงในการ

อบรมพนกังานเฉล่ียท่ี 22.69 ชัว่โมง 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม - ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ทั้ งในด้าน 

การวางแผน และการปฏิบติังาน 

- เปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

อยา่งเหมาะสมและทัว่ถึง 
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3. การประกอบกจิการอย่างเป็นธรรม 

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบตั ิ

จรรยาบรรณธุรกิจ 

(Code of Conduct) 

- มีการกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ 

กลุ่มธนชาต ใช้เ ป็นคู่ มือเ พ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

- มีการกาํหนดจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไวใ้นแนวทาง

ปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน 

- กาํกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีครอบคลุมถึงประเด็นของ 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การป้องกนัการฟอกเงิน เป็นตน้ 

- ในปี 2558 ท่ีผา่นมา กลุ่มธนชาตไดมี้การดาํเนินการเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี 

 1) ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณให้สอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

ของกลุ่มธนชาต 

 2) กาํหนดใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตปรับปรุงคู่มือดงักล่าวใหเ้ป็นไปในแนวทาง

ปฏิบติัเดียวกนั 

 3) จดัหลกัสูตรอบรมเร่ืองคู่มือจรรยาบรรณให้กบัพนกังานใหม่ทุกระดบั และ

ลงนามรับทราบคู่มือจรรยาบรรณอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งหลกัสูตรดา้นความรู้

และพฒันาจิตสาํหรับพนกังานปัจจุบนั 

 4) พฒันา CG E-learning และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) เพ่ือให้

พนกังานสามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 5) จดัให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทุกคนลงนามยอมรับปฏิบติัตามคู่มือ

จรรยาบรรณดังกล่าว และลงนามไม่กระทําการใดท่ีเป็นการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีขดัแยง้ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อกลุ่ม

ธนชาต 

 6) จดัทาํแบบประเมินพนักงานทุกระดบัของทั้งกลุ่มธนชาต เพ่ือทดสอบและ

วดัระดับความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 2 คร้ังต่อปี 

การส่งเสริมคู่คา้ท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม 

- มีหลกัการในการคดัเลือกคู่คา้ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกันอย่างชัดเจนว่า จะไม่

ส่งเสริมคู่คา้ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการ 

ใชแ้รงงานเด็ก หรือใหก้ารส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ีผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย 
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4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบตั ิ

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และ

ผลิตภณัฑแ์ก่ผูบ้ริโภคอยา่งชดัเจน 

- มีการประชาสมัพนัธ์รายละเอียดสินคา้และผลิตภณัฑ ์รวมทั้งออกคู่มือท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหแ้ก่ลูกคา้และผูบ้ริโภคทัว่ไปอยา่งชดัเจน 

การคุม้ครองสิทธิของลูกคา้  - ใหบ้ริการตามมาตรฐานวชิาชีพท่ีดี มีคุณภาพ 

- กาํหนดใหพ้นกังานเคร่งครัดในการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํขอ้มูลใด ๆ 

ของลูกคา้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืน 

- ไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  

เวน้แต่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

- จัดระบบหรือช่องทางเพ่ือให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน

เก่ียวกบับริการ และดาํเนินการแก้ไข รวมทั้งแจง้ผลให้ลูกคา้ทราบอย่างรวดเร็ว  

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์กลุ่มธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) และเฟซบุ๊ก 

(www.facebook.com/thanachartbank)  

การใหค้วามรู้และสร้างวนิยั 

ทางการเงินใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

- โครงการ “Rethink” ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

5. การร่วมพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ประเดน็มุ่งเน้น แนวปฏิบตั ิ

การสนั บสนุ น และส่ ง เสริ มการ

ดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมกับ

องค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองคก์รไม่แสวงหากาํไร 

- วางแผนและดําเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร 

ไม่แสวงหากําไรในการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ 

ให้ความรู้ทางการเงิน ดา้นการศึกษา ดา้นการส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม 

การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

- กาํหนดนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานท่ีชดัเจน 

- กาํหนดมาตรการในการอนุรักษพ์ลงังาน 

- รณรงค์ กระตุน้ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัและยัง่ยนื 

กจิกรรมเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR after Process) 

เป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ และการดาํเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ซ่ึงกลุ่มธนชาตไดด้าํเนินการดา้นน้ีมาโดยตลอดตั้งแต่เร่ิมดาํเนินธุรกิจ ต่อมาเม่ือกลุ่มธนชาตไดมี้ธุรกิจธนาคาร

พาณิชยภ์ายในกลุ่ม มีสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ สาํนกังานเครือข่าย (HUB) ในภาคต่าง ๆ จึงไดมี้ส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงดาํเนินการภายใตค้วามร่วมมือของพนักงานในกลุ่มธนชาต รวมทั้งเชิญชวนลูกคา้ คู่คา้ และ

ประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมนั้น ๆ โดยในปี 2558 ได้มีการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. ด้านรณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและศาสนา เพ่ือร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านเอกลักษณ์

วฒันธรรมไทย วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และศาสนา ภายใตก้ารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน พนักงาน และประชาชน

ทัว่ไป 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสาธารณกุศล เพ่ือแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี  

มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ผ่านการสนับสนุนการดาํเนินงานเพ่ือสังคมขององค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ท่ีดาํเนินงาน 

ในการพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็และมีความยัง่ยนื โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นผูป่้วย เด็กและเยาวชน สตรี 

หรือผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ 

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพ่ือร่วมเติมเต็มและพฒันาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน สามารถผลิตและพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นท่ีทดัเทียมกบันานาชาติ และเพ่ิมโอกาสในการ

แข่งขนัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถือเป็นการวางรากฐานสาํคญัในการพฒันาความเขม้แขง็ของชาติ 

4. ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการดาํเนินการท่ีสามารถลดผลกระทบทางออ้มท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ผา่นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจในการใชพ้ลงังานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการรณรงค ์และสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังานในกลุ่มผูบ้ริหารและพนกังาน 

นอกจากน้ี ยงัได้มีการจดัตั้ง มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย ข้ึน เพ่ือเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคล่ือนการดาํเนิน

กิจกรรมทางสังคมของกลุ่มธนชาตดว้ย โดยกิจกรรมของมูลนิธิธนชาตเพ่ือสังคมไทยส่วนใหญ่นั้น มุ่งเน้นให้เกิดการ

สร้างสรรคส์งัคมควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม มีเป้าหมายในการสร้างตน้แบบในการพฒันาชุมชนและสังคมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ให้มีความรู้ในการพฒันา ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงตนเอง ทั้งในเร่ืองของความรู้ ความคิด และทกัษะในการ

ปฏิบติั มีความเช่ือมัน่และสามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง รวมทั้งมีทศันคติ ค่านิยมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมในการดาํเนินชีวิต 

และพฒันาความเป็นอยูข่องตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน ภายใตแ้นวความคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการประสานงานช่วยเหลือสงัคมในสภาวการณ์ต่าง ๆ 

1. ด้านการรณรงค์และส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยและศาสนา 

พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาํปี 2558 

กลุ่มธนชาตไดด้าํเนินการถวายผา้พระกฐินพระราชทานมาเป็นประจาํต่อเน่ือง โดยจุดเร่ิมตน้การถวายผา้ 

พระกฐินพระราชทานนั้น เกิดข้ึนคร้ังแรกในปี 2549 ณ วดัแกว้โกรวาราม จงัหวดักระบ่ี จากนั้นไดด้าํเนินกิจกรรมดงักล่าว

อย่างต่อเน่ืองมาเป็นประจําทุกปี ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พระอารามหลวง  

ปูชนียสถานไวใ้หค้งอยูคู่่ชาติไทย 

ในปี 2558 กลุ่มธนชาตไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

พระราชทานผา้พระกฐินใหน้าํไปถวาย ณ วดัมชัฌิมาวาสวรวหิาร พระอารามหลวง (วดักลาง) อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดั

สงขลาในการน้ี บริษทัในกลุ่มธนชาต ลูกคา้ คู่คา้ต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหาร พนักงาน และประชาชนทัว่ไป ไดมี้จิตศรัทธา

ร่วมกนัในการถวายปัจจยัให้แก่วดั เพ่ือสมทบทุนจดัสร้างอาคารพิพิธภณัฑเ์ก็บโบราณวตัถุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

วดัมชัฌิมาวาสวรวหิาร ใหค้งอยู ่และทาํหนา้ท่ีส่งต่อภูมิปัญญาอนัมีค่าของทอ้งถ่ินสู่สังคมเป็นจาํนวนเงิน 9,345,380.21 

บาท รวมทั้งไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ซ่ึงในปีน้ี ไดม้อบทุนการศึกษาทั้งส้ิน จาํนวน 30 ทุน พร้อมเงินสนับสนุนแก่องค์กรการกุศลในจงัหวดัสงขลา 3 แห่ง 

ไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์เด็กบา้นสงขลา บา้นพกัเด็กและครอบครัว จงัหวดัสงขลา และศูนยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน

ภาคใต ้จงัหวดัสงขลา 
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โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เตมิเตม็ เอกลกัษณ์ไทย” 

โครงการ “ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” มีวตัถุประสงค์หลกั ได้แก่ การธํารงและรักษาไวซ่ึ้ง

เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบติัเก่ียวกบัมารยาทไทยในชีวิตประจาํวนั โดยส่งเสริม

ใหเ้อกลกัษณ์ดงักล่าวยงัคงอยูคู่่กบัคนไทย ไม่ใหเ้กิดการเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา และสร้างสมดุลในค่านิยมทางสังคม

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมต่างชาติมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและร่วมปลูกจิตสาํนึกให้เยาวชน

ของชาติเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนวฒันธรรมไทย และร่วมกนัรักษาไวใ้ห้คงอยูคู่่สังคมไทยตลอดไป ซ่ึงวฒันธรรม

ทางดา้นภาษาไทยและมารยาทไทยนั้น จดัเป็นเอกลกัษณ์สาํคญัท่ีแสดงถึงความเป็นชาติไทยไดเ้ป็นอยา่งดี โดยกิจกรรม

หลกัตามโครงการมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การแข่งขนัอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นกัศึกษา ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัอุดมศึกษา เขา้ร่วมแข่งขนัในนามของสถาบนั เพ่ือแข่งขนัชิงถว้ย

รางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติบตัร และทุนการศึกษา โดยในปี 2558 

เป็นการจดัโครงการเป็นปีท่ี 44 มีผูเ้ขา้แข่งขนัจากสถาบนัการศึกษาทุกภูมิภาคมากกวา่ 3,000 คน และดว้ยความตระหนกั

และเล็งเห็นถึงความสําคญัของการส่งเสริม สนบัสนุนให้กลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการไดย้ิน ไดมี้โอกาสเขา้ร่วม

กิจกรรมทางสงัคมต่าง ๆ และสามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความทดัเทียมกบับุคคลทัว่ไป รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ 

ตั้ งใจ และศักยภาพของเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางการได้ยินในการเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์เอกลกัษณ์

วฒันธรรมไทย ผ่านการปฏิบติัตนตามมารยาทไทยท่ีถูกตอ้ง ในปี 2558 ท่ีผ่านมา จึงไดจ้ดัให้มีการประกวดมารยาทไทย 

สาํหรับเยาวชนผูบ้กพร่องทางการไดย้ินข้ึนเป็นคร้ังแรก และไดข้อพระราชทานพระราชานุญาต ขอถว้ยรางวลัชนะเลิศ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผูช้นะเลิศ ทั้ง 2 ระดบั ซ่ึงไดแ้ก่ ระดบัประถมศึกษา และ

ระดบัมธัยมศึกษาอีกดว้ย 

นอกจากน้ี ในปี 2558 เพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมัน่ในการสืบสานและอนุรักษ์เอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย 

ธนาคารธนชาต ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “ปณิธานความดีปีมหามงคล” ซ่ึงสํานักปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ไดจ้ดัข้ึนเพ่ือให้

ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ร่วมใจแสดงความจงรักภกัดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศศ์านุวงศ ์ระหวา่งปี 2558 – 2560 ซ่ึงถือเป็นช่วงปีมหามงคลของ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ดว้ยการตั้งปณิธาน มุ่งมัน่ในการทาํส่ิงดี ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซ่ึงธนาคาร 

ธนชาตได้ตั้ งปณิธานในการร่วมโครงการคร้ังน้ีว่า “จะร่วมอนุรักษ์และสืบสานการใช้ภาษาไทยและมารยาทไทย 

ให้ถูกตอ้งและงดงามคู่กบัสังคมไทยตลอดไป” และดว้ยความมุ่งมัน่ของกลุ่มธนชาตในการสานต่อการดาํเนินโครงการ 

“ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลกัษณ์ไทย” มาอย่างต่อเน่ือง ธนาคารธนชาตจึงไดรั้บรางวลัวฒันคุณาธร จากกระทรวง

วฒันธรรม ในฐานะท่ีเป็นผูท้าํคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทองค์กร  

ดา้นส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมอีกดว้ย 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 10-10 

 

พพิธิภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต 

“พิพิธภณัฑ์ครุฑ โดยธนาคารธนชาต” ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียน โดยท่ีมา 

ในการก่อตั้งพิพิธภณัฑ์ครุฑนั้นเร่ิมมาจากการท่ีธนาคารธนชาตได้รับโอนกิจการทั้ งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย  

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ซ่ึงธนาคารนครหลวงไทยนั้น เป็นธนาคารท่ีมีการดาํเนินกิจการมากวา่ 70 ปี และไดรั้บพระมหา

กรุณาธิคุณพระราชทานเคร่ืองหมายครุฑพ่าห์หรือตราครุฑพระราชทานมาติดตั้งอยู่ท่ีสํานักงานใหญ่และสาขาต่าง ๆ 

ตั้งแต่ปี 2484 ซ่ึงภายหลงัการรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทยในปี 2554 ธนาคารธนชาตจึงจาํเป็นตอ้งอญัเชิญ

เคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ลง ตาม พ.ร.บ. เคร่ืองหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับท่ี 2) ปี 2535 ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและ

ความสําคญัขององค์ครุฑพระราชทานท่ีมีความผูกพนัและความศรัทธากับคนไทย รวมทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์แทนองค์

พระมหากษตัริยข์องไทย จึงไดมี้การอญัเชิญองคค์รุฑจากสาํนกังานและสาขาต่าง ๆ มาประดิษฐานยงัศูนยฝึ์กอบรมบางปู 

เขตเทศบาลตาํบลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ และก่อตั้งพิพิธภณัฑ์ครุฑข้ึน เพ่ือร้อยเรียงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัองค์

ครุฑในรูปแบบส่ือผสมผสาน (Multimedia) โดยยึดความเขา้ใจพ้ืนฐานของคนไทยท่ีมีต่อองค์ครุฑจากความเช่ือทาง 

พุทธศาสนา ในพิพิธภณัฑ์ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์สถานท่ีเพ่ือให้ผูเ้ขา้ชมได้ทราบถึงความเป็นมาของครุฑ 

ตามตาํนานทั้ งในเชิงพุทธและพราหมณ์ และได้จัดให้มีพ้ืนท่ีการจัดแสดงองค์ครุฑท่ีอัญเชิญจากสาขาของธนาคาร 

นครหลวงไทยมาไวย้งัพิพิธภณัฑ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ครุฑกบัสถาบนัชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 

กจิกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น” 

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทยในท้องถ่ินต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

ซ่ึงสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ ภูมิปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม อนัเป็นมรดกท่ีสืบทอดต่อ ๆ กนัมา 

แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ท่ีชาติใดในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และมีค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป  
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จึงเกิดเป็นกิจกรรม “สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีในท้องถ่ิน” โดยสํานักงานเครือข่ายของธนาคารธนชาต 

ท่ีเปิดดาํเนินการอยู่ทั่วประเทศ เป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินกิจกรรม และการเขา้ไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในฐานะ

สมาชิกของทอ้งถ่ิน จึงส่งผลใหเ้กิดการมีส่วนร่วมระหวา่งพนกังาน ลูกคา้ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2558  

มีการจดักิจกรรมสืบสานและอนุรักษป์ระเพณีในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. งานตรุษจีนไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ 

2. งานตรุษจีน ปากนํ้ าโพ จงัหวดันครสวรรค ์

3. งานสรงนํ้ าพระพทุธองัคีรส จงัหวดัระยอง 

4. งานประเพณีสงกรานต ์พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

5. งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษา ประจาํปี 2558 จงัหวดัอุบลราชธานี 

6. งานแข่งขนัเรือยาวประเพณี ประจาํปี 2558 จงัหวดัพิษณุโลก 

7. งานประเพณีรับบวั (14 คํ่า เดือน 11) จงัหวดัสมุทรปราการ 

8. งานประเพณีตกับาตรขา้วตม้ลูกโยน วดัพระพทุธฉาย จงัหวดัสระบุรี 

9. งานประเพณีลากพระแข่งเรือเพรียวเมืองปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

10. งานสืบสานประเพณีกินเจ กินผกั จงัหวดัภูเก็ต 

11. งานสืบสานประเพณียีเ่ป็งรําลึก จงัหวดัเชียงใหม่ 

12. งานยอยศยิง่ฟ้าอยธุยามรดกโลก ประจาํปี 2558 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานเพือ่สาธารณกศุล 

กจิกรรม “งานกาชาดประจาํปี” 

ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาด ซ่ึงจดัต่อเน่ืองมาเป็นประจาํทุกปี โดยมี

จุดเร่ิมตน้ในปี 2519 เม่ือธนาคารศรีนคร ซ่ึงถือเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บเชิญเขา้ร่วมออกร้านงานกาชาด 

ภายใตช่ื้อ “ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมี้การ

ออกร้านกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้ช่ือว่า “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และในปี 2554  

เม่ือธนาคารธนชาตรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย จึงไดมี้การออกร้านในนามของ “ธนาคารธนชาต” ภายใตช่ื้อ 

“ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” โดยในปัจจุบนัธนาคารธนชาตยงัคงเป็นธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียวท่ีไดเ้ขา้ร่วมออกร้าน

ในงานกาชาดเป็นประจาํทุกปี ณ บริเวณสวนอมัพร 

ในปี 2558 ซ่ึงเป็นการดําเนินงานคร้ังท่ี 39 นั้ น ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกร้านงานกาชาด ณ บริเวณ 

สวนอมัพร ระหว่างวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 7 เมษายน 2558 โดยมีการตกแต่งร้านให้เป็นเสมือนเมืองหนังสือ 

ภายใตแ้นวคิด “พลงับุญ ตน้ทุนพลงัความคิด” และภายหลงัเสร็จส้ินกิจกรรมไดมี้การนาํตูห้นงัสือและหนงัสือจาํนวนกวา่ 

600 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนท่ีธนาคารธนชาตให้ความช่วยเหลือมาตั้ งแต่อุทกภัยคร้ังใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จาํนวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัฤาไชยวิทยาคาร และโรงเรียนวดัตะกู รวมทั้งจะดาํเนินการ 

นาํรายได้สุทธิจากการจัดจาํหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต ประจาํปี 2558 และการออกร้านกาชาด ข้ึนทูลเกลา้ฯ  
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ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผูอ้าํนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราช

กศุล สมทบทุนบาํรุงสภากาชาดไทย จาํนวน 6,000,000 บาทต่อไป 

โครงการสะพานบุญ 

กลุ่มธนชาตมีความมุ่งมั่นเสมอมาท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมในการสนับสนุนดําเนินงานเพ่ือองค์กร 

สาธารณกุศลต่าง ๆ อย่างย ัง่ยืน โดยมีจุดเร่ิมตน้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จาก “โครงการธนชาต ริเร่ิม…เติมเต็ม มหกรรม 

ออมบุญ” โดยธนาคารธนชาตไดเ้ชิญองคก์รสาธารณกุศลมาร่วมทาํกิจกรรมออกร้าน และประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงาน

ขององคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายมากข้ึน การดาํเนินโครงการดงักล่าวไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดี ทั้งจากลูกคา้ของ

ธนาคารธนชาต ประชาชนทัว่ไป และองคก์รสาธารณกุศลต่าง ๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารธนชาตจึงมีแนวคิดจดัทาํ

โครงการสะพานบุญข้ึนเพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ในการสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาธารณกุศลอยา่งย ัง่ยืน โดยมี

วตัถุประสงค์หลกัคือความตั้งใจท่ีจะเติมเต็มช่องว่างระหว่างผูใ้ห้และผูรั้บ รวมทั้งเป็นสะพานเช่ือมโยงผูใ้ห้และผูรั้บ 

เขา้ดว้ยกนั ดว้ยการเปิดโอกาสให้ลูกคา้ของธนาคารธนชาต และประชาชนทัว่ไป สามารถร่วมบริจาคเงินให้แก่องค์กร 

สาธารณกศุลผา่นช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ทั้งการบริจาคผา่นตูเ้อทีเอม็ สาขาของธนาคารธนชาต เคร่ืองฝากเงิน

อตัโนมติั และการทาํรายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคารธนชาตจะไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ทั้งน้ี องค์กร 

สาธารณกุศลท่ีจะเขา้ร่วมโครงการนั้นตอ้งมีวตัถุประสงค์หลกัในการจัดตั้งเพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในกลุ่มต่าง ๆ 

แก้ปัญหาสังคมอย่างแทจ้ริง และมีผลงานท่ีผ่านมาเป็นท่ียอมรับของประชาชน ในปัจจุบนัมีองค์กรการกุศลเขา้ร่วม

โครงการสะพานบุญแลว้ จาํนวน 18 องคก์ร ไดแ้ก่ 

1. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 

2. มูลนิธิบา้นนกขม้ิน 

3. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ 
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4. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 

5. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั ในพระอุปถมัภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ 

6. มูลนิธิรามาธิบดี 

7. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

8. มูลนิธิแพทยอ์าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

9. มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

10. มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

11. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธญัญา 

12. มูลนิธิพระดาบส 

13. มูลนิธิพระครูบานอ้ย เขมปัญโญ 

14. มูลนิธิคุม้เกลา้ฯ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

15. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 

16. มูลนิธิพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ 

17. โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาํหรับพระสงฆ ์

18. มูลนิธิศูนยม์ะเร็งเตา้นมเฉลิมพระเกียรติ 

ร่วมช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดนิไหวในประเทศเนปาล 

ธนาคารธนชาตได้ร่วมเป็นหน่ึงช่องทางในการระดมเงินบริจาคจากพนักงาน ลูกค้า และประชาชน  

เพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟผููป้ระสบภยัจากเหตุแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในประเทศเนปาล โดยไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังาน ลูกคา้ 

และประชาชนสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารธนชาต ทั้งการบริจาคผ่านตูเ้อทีเอ็ม สาขาของ

ธนาคารธนชาต เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั และการทาํรายการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยทางธนาคารธนชาตไม่คิดค่าธรรมเนียม

ในการดาํเนินการแต่อย่างใด ซ่ึงไดส่้งมอบเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชาวเนปาลให้แก่สภากาชาดไทย ทั้งส้ิน

จาํนวน 2,500,000 บาท 

สนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ มูลนิธิรามาธิบด ี

ดว้ยตระหนักถึงความสําคญัในการร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาระบบการดาํเนินงานด้านสาธารณสุข  

และส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงการดูแล รักษา และป้องกันโรคภยัต่าง ๆ ของประชาชน บริษทัฯ ธนาคารธนชาต  

บลจ. ธนชาต และ ธนชาตประกนัภยั ไดร่้วมกนับริจาคเงินจาํนวน 1,750,000 บาท เพ่ือสมทบทุนให้แก่โครงการสถาบนั

การแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นโรงเรียนแพทย ์และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง 

สาํหรับให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยทุกระดบัอย่างบูรณาการ ส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู ป้องกนัโรค ให้บริการสุขภาพและ 

การสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนยแ์พทยศึ์กษาท่ีมุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และบริการทางวิชาการในการ

สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคตะวนัออกของประเทศ 
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กจิกรรม “บริจาคโลหิต ร้อยใจถวายพ่อหลวงและแม่หลวง” 

เป็นกิจกรรมท่ีสํานักงานเครือข่าย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 (ขอนแก่น) ได้ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 

เป็นปีท่ี 11 แลว้ วตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการเพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ และจังหวดัมหาสารคาม รวมทั้ งพนักงานร่วมกันทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่ัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดว้ยการร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือนาํไปช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุฉุกเฉิน 

และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิ ตในการรั กษาพยาบาล ซ่ึงได้รั บความร่ วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น มาอาํนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตโดยตลอด นอกจากน้ี ยงัมีบริการตรวจสุขภาพ

ทางการเงินใหก้บัประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรมอีกดว้ย ซ่ึงในปี 2558 มีผูเ้ขา้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งส้ิน 829 คน บริจาคโลหิต

ใหแ้ก่สภากาชาดไทย รวมทั้งส้ิน 331,600 ซีซี 

3. ด้านการส่งเสริมและพฒันาการศึกษา 

โครงการ “พีใ่ช้ของ...น้องใช้ต่อ” 

เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใตแ้นวคิดของการ

นํากลับมาใช้ใหม่ จึงมีการนําอุปกรณ์สํานักงานท่ีไม่ใช้งานแล้ว แต่ยงัคงมีสภาพดีท่ีได้จากการปรับปรุงพ้ืนท่ีของ

สํานักงานใหญ่และสาขาของธนาคารธนชาต มามอบให้กับหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ  

เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อ ซ่ึงในปี 2558 ไดมี้การมอบอุปกรณ์สํานักงาน ไดแ้ก่ โต๊ะ ตู ้เกา้อ้ี และคอมพิวเตอร์ จาํนวน 

2,802 รายการ ใหก้บัหน่วยงานราชการ สมาคม มูลนิธิ และโรงเรียนต่าง ๆ จาํนวน 65 แห่งทัว่ประเทศ 

4. ด้านการจดัการส่ิงแวดล้อม 

โครงการ “ธนชาต...พลงัมด ลดโลกร้อน” 

(อธิบายอยูใ่นส่วนแรกของการดาํเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมของกลุ่มธนชาต) 

การดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มธนชาต ไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพียงการดาํเนินงาน 4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ 

ดา้นการรณรงคแ์ละส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทยและศาสนา ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานเพ่ือสา

ธารณกุศล ด้านการส่งเสริมและพฒันาการศึกษา และดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ดงัท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้เพียงเท่านั้น 

หากแต่ผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่มธนชาตยงัมีจิตอาสาในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาสังคมและช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส

ในหลายกลุ่มอีกดว้ย ไดแ้ก่ 

1. การบริจาคเงินสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสาธารณกศุล และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
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2. การบริจาคนํ้ าด่ืมในโครงการ “ปันนํ้ าด่ืมเพ่ือพ่ีนอ้งไทยประสบภยัแลง้” ของรัฐบาล เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบ 

ภยัแลง้ในจงัหวดัพิษณุโลก 

3. การบริจาคผา้ห่มให้กบัผูป้ระสบภยัหนาวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดับึงกาฬ ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ของธนาคารธนชาตกบัสถานีข่าว TNN 24 และสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

4. การบริจาคอุปกรณ์ออกกาํลงักาย “ยางยืดเพ่ือสุขภาพ” ให้แก่ผูป่้วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ และผูสู้งวยัตาม

ชุมชนแออัดท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างต่อเน่ือง โดยในปีท่ีผ่านมาบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และ

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ 

5. สนบัสนุนคอมพิวเตอร์ ให้แก่ กองเรือ ฟริเกตท่ี 2 กองเรือยุทธการ กองทพัเรือ อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 

เพ่ือนาํไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลพฒันาศกัยภาพ และเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมถึงนาํไปมอบแก่โรงเรียนท่ียงัขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

การเปิดเผยเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มธนชาตตระหนกัดีวา่ การคอร์รัปชัน่ส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

รวมทั้งสร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ จึงไดร่้วมมือกบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใต ้“โครงการแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)”  

ดว้ยการเขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการดงักล่าว 

ในปี 2557 กลุ่มธนชาต ได้ดําเนินการกําหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” และมาตรการ ขั้นตอน 

กระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนในกลุ่มธนชาตยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มธนชาต ได้อนุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนด

ความหมายของคาํว่า คอร์รัปชัน่และรูปแบบการคอร์รัปชัน่ไวอ้ย่างชดัเจน มีสาระสําคญัว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ดาํเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์

ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ด้วยการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น และให้ผู ้บริหารของกลุ่มธนชาตมีหน้าท่ีดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติ รวมทั้ งทบทวน 

ความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2. กาํหนดให้การต่อตา้นการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมหลกัองค์กร (Core Values) หรือ C3SIP  

(ซีสามสิบ) เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนในกลุ่มธนชาตนาํไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

- Customer Focus: ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

- Collaboration: มีการทาํงานเป็นทีม 

- Commitment: ปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

- Spirit: ทุ่มเทในการทาํงาน 

- Integrity: ยดึมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริต และต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

- Professional: มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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3. การประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มธนชาต ใช้หลักการและวิธีการประเมิน 

ความเส่ียงและการควบคุมดว้ยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ซ่ึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือสาํหรับ 

การบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยจะดาํเนินการทบทวนความเส่ียงเป็นประจาํทุก 3 ปี และมีการติดตาม 

ความคืบหนา้ของแผนปฏิบติัการและการดาํเนินการตามมาตรการควบคุมความเส่ียง หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสาํคญั เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงรับทราบ และนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการความเส่ียงต่อไป 

4. กาํหนดมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหพ้นกังานของกลุ่มธนชาตยดึถือปฏิบติัภายใตห้ลกัการควบคุม

ภายในท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีการทบทวนแนวปฏิบติั 

ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเส่ียงเป็นประจําทุกปี พร้อมทั้ งกําหนดบทลงโทษสําหรับพนักงานท่ีมี 

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ 

5. กลุ่มธนชาตใหค้วามสาํคญักบัรูปแบบของการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ือง “การให้ รับ 

ของขวญั ของกาํนัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อ่ืน” ถือเป็นเร่ืองท่ีกลุ่มธนชาตให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะอาจนาํไปสู่การคอร์รัปชัน่ไดโ้ดยง่าย จึงไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ ระเบียบปฏิบติัท่ีครอบคลุมขั้นตอน 

การปฏิบติัและการควบคุม รวมถึงการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาให้รับทราบเก่ียวกบัการให้และรับของขวญั การฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น รวมทั้ งการกระทาํท่ีเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความ

ร่วมมือกบัการคอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือเป็นความผิดและจะมีการพิจารณาโทษตามระเบียบ 

6. เพ่ือใหก้ารต่อตา้นการคอร์รัปชัน่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลุ่มธนชาตจึงกาํหนดให้แต่ละบริษทัมีระเบียบ

ขั้นตอนปฏิบติั ขอ้แนะนาํเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นการเฉพาะ และ

กาํหนดให้มีช่องทางท่ีปลอดภยัสาํหรับบุคคลภายนอกและพนกังานภายในกลุ่มธนชาต ท่ีพบเห็นเหตุสงสัย ท่ีเขา้ข่าย

การกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ซ่ึงขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกส่งให้แก่ผูบ้ริหาร

สูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยขอ้มูลจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ซ่ึงจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดบั นอกจากน้ี กลุ่มธนชาตยงัมีนโยบายให้ความเป็นธรรมและ 

ใหค้วามคุม้ครองต่อพนกังานท่ีปฏิเสธการคอร์รัปชัน่ แมก้ารกระทาํนั้นจะทาํใหอ้งคก์รสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม 

7. จดัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และ

มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

8. ส่ือสารให้พนักงานไดรั้บทราบและพฒันาให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย 

มาตรการและขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสําคญัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางและส่ือต่าง ๆ ของกลุ่ม เช่น  

สารจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ถึงพนกังาน เร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ จดัอบรมให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

หัวขอ้ “Anti-Corruption for Executives” การฝึกอบรมให้กบัพนกังานใหม่ซ่ึงกาํหนดให้เป็นหัวขอ้หน่ึงในหลกัสูตร

ปฐมนิเทศ การจัดทาํแบบประเมินตนเองของผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน ผ่านระบบ E-learning และอินทราเน็ต 

เป็นประจาํทุก 6 เดือน รวมทั้งใชรู้ปแบบนาํเสนอท่ีเขา้ถึงง่าย ไดแ้ก่ VTR หนงัสั้น โดยการประสานงานกบัสาํนกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ในเร่ืองส่ือความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตและความรู้เก่ียวกบัการฟอกเงิน เป็นตน้ 

9. กลุ่มธนชาตได้ทาํการเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และตวัแทนทางธุรกิจ

รับทราบและขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยการงดเวน้การให้ของขวญั  

แก่ผูบ้ริหารหรือพนกังานของกลุ่มธนชาต ไม่วา่จะเป็นช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด สาํหรับลูกคา้ไดข้อความร่วมมือ
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 2 ความรับผดิชอบต่อสงัคม หนา้ 10-17 

ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น ใบแจ้งยอดหน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใบชาํระเงิน ใบกํากับภาษี และผ่านทางเว็บไซต์บริษทัฯ 

www.thanachart.co.th 

10. เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัในกลุ่มธนชาตมีการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ และสอบทานการปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดเป็นแผนงานประจาํปี 

ทั้ งน้ี เพ่ือให้บุคคลภายนอกไดรั้บทราบเจตนารมณ์ของกลุ่มธนชาตในการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ กลุ่มธนชาต 

จึงไดเ้ผยแพร่นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ใหบุ้คคลภายนอกรับทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องแต่ละบริษทัในกลุ่มธนชาต 

โดยในส่วนของบริษทัฯ เผยแพร่ผา่นทาง www.thanachart.co.th 

โดยกลุ่มธนชาตไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (“โครงการฯ”) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ในปี 2557 รวม 10 

บริษทั และในปี 2558 อีก 2 บริษทั รวมบริษทัในกลุ่มธนชาตท่ีไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกรวมทั้งส้ิน 12 บริษทั 

ในปี 2558 กลุ่มธนชาตได้ดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตและการคอร์รัปชั่นตามท่ีนโยบาย 

ไดก้าํหนดไว ้เช่น มีการทบทวนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ประจาํปี การลงนามยอมรับปฏิบติัตามนโยบาย/มาตรการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด การส่ือสารให้พนกังานไดรั้บทราบและพฒันาให้บุคลากร 

มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติท่ีสําคัญเก่ียวกับการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน่ผา่นรูปแบบการอบรม การประเมินตนเอง และการเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ ผ่านช่องทางส่ือสารของกลุ่มธนชาต 

อย่างต่อเน่ือง การเผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่ือสารให้คู่คา้และตวัแทนทางธุรกิจรับทราบ และขอ 

ความร่วมมือสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ยงัไดมี้การพฒันาและดาํเนินการ

เพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. โครงการ CAC มอบโลโก ้CAC สีทองให้กบักลุ่มธนชาต รวม 12 บริษทั ซ่ึงเป็นสมาชิกโครงการฯ เพ่ือเป็น

สัญลกัษณ์ของการเป็นแนวร่วมปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงกลุ่มธนชาตไดก้าํหนด “แนวปฏิบติัการใชโ้ลโก ้

CAC สีทอง ของกลุ่มธนชาต” ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของโครงการฯ และเผยแพร่โลโก ้CAC ในอินทราเน็ตและ

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2. กลุ่มธนชาตรวม 12 บริษทั ท่ีไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ลงนามรับทราบ “ขอ้สงวนสิทธิ

ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC Disclaimer)” 

3. พฒันาหลกัสูตร “รวมพลงัขบัเคล่ือน โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน่” ใหก้บัพนกังานของกลุ่มธนชาต 

4. พฒันา Anti-Corruption E-learning และเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ต เพ่ือใหพ้นกังานสามารถศึกษาและเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

5. ให้คาํปรึกษาและเป็นวิทยากรเร่ือง “การขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” ให้กับ

หน่วยงานภายนอก โดยในปี 2558 ไดเ้ป็นท่ีปรึกษาและเป็นวิทยากร ให้กบับริษทั เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงกลุ่ม 

ธนชาตมีแนวทางในการเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองในปี 2559 รวมถึงมีกาํหนดในการจดับรรยายการร่วม

รณรงค์ต่อตา้นการคอร์รัปชั่นให้กับคู่ค้าและตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดกิจกรรม “สร้างจิตสํานึก ปลูกสติ  

สร้างความดี” ใหแ้ก่เยาวชน และคณะครูต่าง ๆ 

http://www.thanachart.co.th/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยเล็งเห็นวา่การควบคุมภายในท่ีดีจะส่งผลให้

บริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน นอกจากการให้ความสาํคญั

ในเร่ืองการควบคุมภายในแลว้ ยงัเลง็เห็นวา่ ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีภายนอก และผูต้รวจการจาก ธปท. จะมีส่วน

ช่วยในการพฒันาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงขอกล่าวถึงระบบการควบคุมภายใน  

โดยสรุปดงัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

บริษทัฯ จัดให้มีการกาํหนดโครงสร้างท่ีสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร มีการกาํหนด 

มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร จดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูอ้นุมติั ผูติ้ดตามควบคุม  

และผูป้ระเมินผลออกจากกนั เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และเป็นการถ่วงดุลอาํนาจซ่ึงกนัและกนั มีการ

กาํกบัดูแลท่ีดี และไดจ้ดัให้มีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบติั และคู่มือการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และจดัตั้ งคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีการพิจารณากาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน วดัผลได ้และมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี และคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน่ รวมถึงระเบียบคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานถือปฏิบติั และจดัให้มีการจดัทาํ 

แบบประเมินตนเองดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นการกระตุน้การรับรู้และจิตสํานึกของพนกังานทุกปี รวมถึง 

มีระบบหรือช่องทางเพ่ือให้ลูกค้าและพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกับบริการ รวมทั้ ง 

แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและการคอร์รัปชัน่ผ่านช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนด โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส

และผูท่ี้ถูกกล่าวหาอยา่งเป็นธรรม 

ในดา้นการดูแลบุคลากร บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

อยา่งเพียงพอ มีการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการสาํหรับบุคลากรขององคก์รอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้สามารถจูงใจ

และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บับริษทัฯ รวมถึงมีแผนในการหาผูบ้ริหารมาสืบทอดตาํแหน่งท่ีสาํคญั (Succession 

Plan) เพ่ือใหง้านต่าง ๆ ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารความเส่ียงของ

ธนาคารธนชาต ทาํหนา้ท่ีพิจารณาและกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการดาํเนินธุรกิจ กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์

อักษร เผยแพร่ไวใ้นระบบข้อมูลกลางของบริษัทฯ (Intranet) เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานยึดถือ 

เป็นแนวปฏิบติั รวมทั้งมีการประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ  

การควบคุมภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้ น ๆ  
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อย่างเพียงพอ พร้อมทั้ งนําเสนอรายงานประเด็นความเส่ียงท่ีสําคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัฯ เป็นรายไตรมาสและรายเดือน ตามลาํดบั 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯ มีการกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัรายการเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม โดยมีการแบ่งแยก

หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูอ้นุมติั ผูท้าํหนา้ท่ีบนัทึกรายการทางบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และผูท้าํหนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บ

ทรัพยสิ์นออกจากกนั เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกันอนัเป็นการป้องกนัการทุจริต รวมถึงกาํหนดนโยบายให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ตอ้งไม่เรียกร้อง ดาํเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม และพนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือทราบวา่มีการปฏิบติังานหรือ 

การกระทาํท่ีเขา้ข่ายเป็นการกระทาํทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ตอ้งแจ้งผ่านช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนด  

ในส่วนของการทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงการอนุมติัจะตอ้งไม่กระทาํโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการให้สินเช่ือหรือการลงทุน 

ไดมี้การกาํหนดนโยบายการให้สินเช่ือแก่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้ง (Related Lending) 

หรือลงทุนในกิจการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะตามเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนด บริษทัฯ มอบหมายให้

หน่วยงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของธนาคารธนชาต ทําหน้าท่ีกํากับดูแลงานระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี โดยมีการกาํหนดมาตรฐานควบคุมการใชง้านระบบสารสนเทศ มีการกาํหนดระเบียบสารสนเทศและ

เทคโนโลย ีและนโยบาย/มาตรฐานความปลอดภยัระบบสารสนเทศ รวมถึงกาํหนดมาตรฐานการควบคุมการพฒันาและ

ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบติังาน การรักษาความปลอดภยั ในการใชง้าน

ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้ไปร่วมเป็นกรรมการเพ่ือกาํหนด

นโยบายและทิศทางของบริษัทย่อย รวมถึงการจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินการของบริษัทย่อยแก่บริษัทฯ  

เป็นประจาํทุกเดือน 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการจดัทาํขอ้มูลและแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง ทั้งกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดยขอ้มูลดงักล่าวมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นเพียงพอ ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนให้ผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีช่องทาง 

การส่ือสาร ให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ และหน่วยงานภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฉ้อฉล หรือการ

ทุจริต การคอร์รัปชัน่ (Whistle-blower Hotline) ผา่นช่องทางท่ีบริษทัฯ กาํหนดได ้

5. ระบบการตรวจสอบและการติดตาม 

บริษทัฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดาํเนินธุรกิจ และรายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ

เป้าหมายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุกเดือน และมี

การทบทวนเป้าหมายทุก 6 เดือน 

สาํนกัตรวจสอบ ซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานหน่วยงานและ

กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร 

ความเส่ียงของบริษทัฯ และรายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมความคืบหนา้ในการแกไ้ขต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส การตรวจสอบใชแ้นวการตรวจสอบแบบกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบ (End-to-end Process) 

เพ่ือใหก้ารตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ใช้บริการหน่วยงานกาํกับกฎระเบียบและขอ้บังคบัของธนาคารธนชาต ทาํหน้าท่ี

ติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและขอ้หา้มในการปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจาํทุก 6 เดือน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ได้มอบหมายให้ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มธนชาต ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้า 

งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงานดา้นตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจาก

เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทัฯ และธุรกิจในกลุ่ม

มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นอย่างดี  

จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้ง 

ผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ แลว้ 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ ใชบ้ริการงานกาํกบัดูแลกฎระเบียบและขอ้บงัคบั (Compliance Department) ของธนาคารธนชาต 

ตามนโยบายรวมศูนยง์านสนับสนุน โดยมี นางสาวกวิตา บุญพจนสุนทร ดาํรงตาํแหน่งเป็นหัวหน้างานกาํกับดูแล 

การปฏิบติังานของธนาคารธนชาต (Head of Compliance) ทาํหน้าท่ีดูแลการปฏิบติัตามเกณฑข์องหน่วยงานทางการ 

ท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงของบริษทัฯ แลว้ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการอิสระ  

เป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นบญัชี การเงิน และมีประสบการณ์ในสถาบนัการเงินและองคก์รขนาดใหญ่ มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. ประกาศของ ตลท. และ ธปท. ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ กาํหนด 

ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูง

จากกลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูส้อบบญัชีตามกาํหนดวาระ รวม 16 คร้ัง เป็นการประชุมในวาระปกติ 12 คร้ัง และวาระ

พิเศษ 4 คร้ัง เพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปดงัน้ี 

• รายงานทางการเงิน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปี และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

โดยหารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า งบการเงินจดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงพิจารณานโยบายการบญัชี  

และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัให้มีการประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุม 

เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกบัความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี 

• การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึง 

มีมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ มีกระบวนการรับแจง้เบาะแส และมีการพิจารณาอยา่งอิสระ โดยให้ความ

คุม้ครองกบัผูใ้ห้ขอ้มูล เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าจะไม่ได้รับความเสียหายเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมกบัผูถู้ก

กล่าวหา มีการหารือกับผูต้รวจสอบภายใน ในการวางแผนการตรวจสอบ และอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี 

พิจารณาความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากร และความเป็นอิสระในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยมีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานทุกไตรมาส รวมถึงประเมินความรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ี เพ่ือพฒันาความรู้

และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของ ธปท. และผูส้อบบัญชีเพ่ือประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

• การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์

สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น ก.ล.ต. ตลท. 

และ ธปท. เป็นตน้ และรับทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

โดยมีการกาํกบัใหมี้การปรับปรุง แกไ้ข และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด 
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• การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงเป็นพิเศษ ทั้งน้ี เพราะตระหนักดีว่า  

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อแนวทางการบริหาร 

ความเส่ียงของบริษัทฯ โดยได้มีการประชุมร่วมกับผูบ้ริหารกลุ่มบริหารความเส่ียง รับทราบรายงานการบริหาร 

ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ มีการกาํกบัดูแลอยา่งเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 

• กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และอนุมติัการปรับปรุง

กฎบตัรของสาํนกัตรวจสอบ เพ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสม และมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยรวม ซ่ึงผลจากการประเมินพบวา่ กรรมการตรวจสอบมีการปฏิบติัตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัร และ 

มีผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ท่ีดี  อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได ้

อยา่งมีประสิทธิผล 

• ผูส้อบบญัชี 

ให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ คุณภาพงานท่ีผ่านมา และพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัขอบเขต

ความรับผิดชอบ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

อนุมติัค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

• รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

พิจารณารายการท่ี เ ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โดยยึดหลัก 

ความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รายงาน  

ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยไม่มีขอ้จาํกดัในการไดรั้บขอ้มูล และความร่วมมือจากผูบ้ริหารและ

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินจดัทาํอยา่งถูกตอ้ง และมีการเปิดเผย

ขอ้มูลทางการเงินท่ีเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของทางการอยา่งเคร่งครัด ผูส้อบบญัชีภายนอก 

มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

มีความสมเหตุสมผลและเป็นปกติทางธุรกิจ รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

 

(นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

การทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ซ่ึงหมายถึง 

(ก) กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

(ข) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

(ค) ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ง) บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลตาม 

(ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร 

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ท่ีบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอาํนาจควบคุม หรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใดไม่ว่า 

โดยทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัสาํคญั 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษทัฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบติัการทาํรายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของ 

ตลท. เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยประกาศให้พนกังานและผูบ้ริหารยึดถือปฏิบติัครอบคลุมรายการ

ระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. รวมทั้ งการทาํธุรกรรม

ระหวา่งกนัภายในกลุ่มธนชาต และการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. 

โดยการพิจารณาการทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ จะใชเ้กณฑเ์ช่นเดียวกบั

ลูกค้าหรือคู่ค้าทัว่ไป และเป็นไปตามกระบวนการที่กําหนดอยา่งเหมาะสมตามความจําเป็นเพื ่อสนบัสนุน 

การดาํเนินงานของบริษทัฯ และในการทาํรายการระหวา่งกนั เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ 

กาํหนดให้ใช้ราคายุติธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางการ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัฯ  

และผูถื้อหุน้จะไดรั้บเป็นสาํคญั 

ในการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯ กาํหนด โดยประกาศเป็นนโยบายหรือระเบียบอย่างชดัเจน และห้ามกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของ 

บริษทัฯ ท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระนั้น และการอนุมติัรายการตอ้งอยู่ภายใน

อาํนาจการดาํเนินงานและวงเงินท่ีบริษทัฯ กาํหนด และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของทางการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล

การทาํรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทางการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และระเบียบท่ีบริษทัฯ 

กาํหนด 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯและบริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะเป็น

รายการท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติหรือสนับสนุนการดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึงมีการกาํหนดมาตรการและ

ขั้นตอนการอนุมติัท่ีชดัเจน บริษทัฯ มีนโยบายถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไปและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยปกติ 
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การเปิดเผยข้อมูล 

นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการระหว่างกนัตามรายงานประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ บริษทัฯ ยงัมีการเปิดเผย

ขอ้มูลการทาํรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคล กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวขอ้รายการ

ธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทั้ งน้ี ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี  

1. บริษัท เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (“MBK”) และบริษัทย่อย 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายช่ือกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 

MBK เป็นกิจการท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 19.90 1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ 

3. นายปิยะพงศ ์ อาจมงักร 

รายการระหว่างกนั 

1.1 การเช่าพืน้ทีร่ะหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้เช่า) กบั MBK และบริษัทย่อย (ผู้ให้เช่า) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

การเช่าพ้ืนท่ีระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย กบั MBK และบริษทัย่อย มีวตัถุประสงคแ์ละมูลค่ารายการ 

ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผู้เช่า วตัถุประสงค์ จาํนวนเงนิ 

บริษทัฯ เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสาํนกังานใหญ่ 10.16 

ธนาคารธนชาต เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสาํนกังานใหญ่ สาํนกัสาขา สาํนกังาน

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ พ้ืนท่ีตั้งเคร่ือง ATM และพ้ืนท่ี

ติดตั้งป้ายโฆษณาผลิตภณัฑ ์

128.43 

บล. ธนชาต ธนชาตประกนัภยั  

บบส. เอน็เอฟเอส บบส. แมก๊ซ์ 

ธนชาตโบรกเกอร์ และ  

ธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง 

เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานใหญ่และสาขา 64.76 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการประกอบการตามธุรกิจปกติท่ีมีการคิดค่าเช่าในราคาตลาดท่ีใกลเ้คียงกับ 

ส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงกนั คณะกรรมการของแต่ละบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการดงักล่าว 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา

และอนุมติั 
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1.2 การจ่ายค่าบริหารทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯและบริษัทย่อย (ผู้ว่าจ้าง) จ่ายให้กับบริษัท แปลน เอสเตท 

จาํกดั (“บจ. แปลน เอสเตท”) บริษัทย่อยของ MBK (ผู้รับจ้าง) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย วา่จา้งให ้บจ. แปลน เอสเตท บริหารทรัพยสิ์นรอการขาย มีมูลค่ารายการ ระหวา่ง

วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทผู้ว่าจ้าง จาํนวนเงนิ 

1. บริษทัฯ  13.37 

2. บบส. เอน็เอฟเอส 9.42 

3. บบส. แมก๊ซ์ 3.72 

4. ธนาคารธนชาต 22.69 

5. บบส. ทีเอส 10.53 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เพ่ือเป็นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมขาย บริษทัฯและบริษทัย่อย จึงได ้

มีการว่าจ้างผูบ้ริหารทรัพย์สินรอการขาย โดย บจ. แปลน เอสเตท มีการคิดค่าบริการจากราคาต้นทุนบวกกําไร 

คณะกรรมการของแต่ละบริษัทเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมติั 

1.3 เงินรางวัลการขายทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายให้กับ บจ. แปลน เอสเตท บริษัทย่อย

ของ MBK 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย ได้จ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขาย โดยคิดเป็นร้อยละจากราคาขาย

สินทรัพยใ์หก้บั บจ. แปลน เอสเตท มีมูลค่ารายการ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัททีจ่่ายเงนิรางวลัการขาย จาํนวนเงนิ 

1. บริษทัฯ  1.78 

2. บบส. เอน็เอฟเอส 1.77 

3. บบส. แมก๊ซ์ 0.75 

4. ธนาคารธนชาต 17.31 

5. บบส. ทีเอส 19.11 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เพ่ือจูงใจการช่วยดาํเนินการขายอสังหาริมทรัพยร์อการขาย บริษทัฯและบริษทัย่อย จึงไดก้าํหนดรางวลั 

การขายสาํหรับบุคคลภายนอก ซ่ึงการจ่ายเงินรางวลัการขายทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าว เป็นไปตามอตัราและเง่ือนไข

ท่ีประกาศให้บุคคลทั่วไปรับทราบในการแนะนําผูซ้ื้อให้มาซ้ือทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย  
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โดยคิดเป็นร้อยละจากราคาขายทรัพย์สิน คณะกรรมการของแต่ละบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัรายการ โดยผ่าน 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมติั 

1.4 การทําสัญญารับประกันชีวิตและอุบัติเหตุระหว่าง ประกันชีวิตนครหลวงไทย บริษัทย่อยของบริษัทฯ  

(ผู้รับประกนั) กบับริษัทในกลุ่ม MBK (ผู้เอาประกนั) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นการให้บริการรับประกนัชีวิตและอุบติัเหตุให้กบัพนักงานของบริษทัในกลุ่ม MBK โดยแบ่งออกเป็น  

2 ช่วง ดงัน้ี 

• การรับประกันภัยที่ยังมีผลคุ้มครองในปี 2558 ให้กบับริษทัย่อยของ MBK มีค่าเบ้ียประกนั ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2557 รวมจาํนวน 0.95 ลา้นบาท 

• การรับประกันภัยที่เร่ิมรับประกันในปี 2558 ให้กบั MBK และบริษทัย่อย มีค่าเบ้ียประกนั ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 รวมจาํนวน 18.97 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นรายการธุรกิจปกติของประกันชีวิตนครหลวงไทย ท่ีมีการคิดค่าเบ้ียประกันในอตัราเดียวกับท่ีคิด 

กบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

1.5 การทําสัญญารับประกันภัยระหว่าง ธนชาตประกันภัย บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้รับประกัน) กับบริษัท 

ในกลุ่ม MBK (ผู้เอาประกนั) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

เป็นการใหบ้ริการรับประกนัภยัรถยนตใ์หก้บับริษทัในกลุ่ม MBK ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

• การรับประกนัภัยทีย่งัมผีลคุ้มครองในปี 2558 เป็นการรับประกนัภยัรถยนตใ์หก้บั MBK และบริษทัยอ่ย 

มีค่าเบ้ียประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 รวมจาํนวน 0.58 ลา้นบาท 

• การรับประกันภัยที่เร่ิมรับประกันในปี 2558 เป็นการรับประกนัภยัรถยนตใ์ห้กบับริษทัยอ่ยของ MBK  

มีค่าเบ้ียประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 1.88 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นรายการธุรกิจปกติของธนชาตประกันภยั ท่ีมีเง่ือนไขความคุม้ครองและค่าเบ้ียประกันภยัในอตัรา

เดียวกบัท่ีคิดกบับุคคลอ่ืน ๆ 

1.6 การว่าจ้างบริหารจัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูลรถยึด ระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง)  

กบับริษัท แอพเพลิ ออโต้ ออคช่ัน (ไทยแลนด์) จาํกดั บริษัทย่อยของ MBK (ผู้รับจ้าง) 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

ธนาคารธนชาต และธนชาตกรุ๊ปลีสซ่ิง บริษัทย่อยของบริษทัฯ ได้มีการว่าจ้างเพ่ือบริหารจัดการงาน 

ดา้นสต๊อกและงานประมูลรถยึดกับบริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชั่น (ไทยแลนด์) จาํกดั โดยมีมูลค่ารายการ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 19.06 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการว่าจ้างเพ่ือบริหารจัดการงานด้านสต๊อกและงานประมูลรถยึดท่ีได้มาจากการดาํเนินธุรกิจ จึงมี 

การคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีเสนออตัราการจ่ายเงินคืนสูงสุด มีการอนุมติัตามขั้นตอนการทาํงานปกติ คณะกรรมการ 

ของแต่ละบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการดงักล่าวไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมติั 

1.7 การขายเงนิลงทุนในหุ้นประกนัชีวตินครหลวงไทยของบริษัทฯ ให้กบั MBK 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

บริษทัฯ ขายเงินลงทุนในหุ้นประกนัชีวิตนครหลวงไทยซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 1,750,000 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ในราคาหุ้นละ 12.86 บาท คิดเป็นเงินจํานวน  

23 ลา้นบาท ใหก้บั MBK เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2558 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการขายเงินลงทุนในหุ้นประกันชีวิตนครหลวงไทย เพ่ือให้ครบตามจํานวนตามข้อตกลงร่วมกัน 

ระหวา่งบริษทัฯ กบั MBK ท่ีไดมี้การกาํหนดกรอบสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 : 49 ไวต้ั้งแต่แรก โดยราคาท่ีซ้ือขาย

เป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเคยให้ความเห็นวา่เหมาะสม ซ่ึงการทาํรายการดงักล่าวเคยไดรั้บอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. แลว้ 

1.8 การขายลูกหนีสิ้นเช่ือของธนาคารธนชาต บริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กบั MBK 

ลกัษณะและมูลค่าของรายการ 

ในระหวา่งปี 2558 ธนาคารธนชาตมีการขายลูกหน้ีสินเช่ือท่ีเป็นผูเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารเอม็บีเค เซ็นเตอร์ ให้แก่ 

MBK จาํนวน 1 ราย ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ภาระหนีค้้างชําระ มูลค่าสิทธิการเช่าคงเหลอื ราคาซื้อขาย กาํไร (ขาดทุน) 

บริษทั เจมินิ จาํกดั 1.73 1.73 1.73 - 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นการขายลูกหน้ีสินเช่ือตามโครงการสินเช่ือแก่ผูเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ให้แก่ MBK  

โดยราคาท่ีซ้ือขายเป็นไปตาม (MOU) ท่ีธนาคารธนชาตทาํไวก้บั MBK ในราคาซ้ือขายเท่ากบัผลรวมของตน้เงินกู ้

คา้งชาํระ และดอกเบ้ียของตน้เงินกูค้า้งชาํระท่ีคาํนวณในอตัราดอกเบ้ียปกติแต่ไม่เกินกว่ามูลค่าสิทธิการเช่าคงเหลือ  

ณ เดือนท่ีมีผลเป็นการโอนหน้ีเงินกูจ้ากธนาคารธนชาต ใหแ้ก่ MBK 
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2. ผู้บริหารและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัผู้บริหาร 

รายการระหว่างกนั 

 การให้สินเช่ือและรับฝากเงนิ 

ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

• ธนาคารธนชาต บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีเงินให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต รวมทั้ง

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มียอดคงคา้งจาํนวน 84 ลา้นบาท 

• ธนาคารธนชาต บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ รับฝากเงินจากผูบ้ริหารของบริษทัในกลุ่มธนชาต รวมทั้งบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มียอดคงคา้งจาํนวน 768 ลา้นบาท 

• ธนาคารธนชาต บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ รับฝากเงินจาก MBK ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มียอดคงคา้ง

จาํนวน 63 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

การให้สินเช่ือและรับฝากเงินเป็นการให้บริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต โดยมี 

การกาํหนดเง่ือนไข และให้คิดอตัราดอกเบ้ียเช่นเดียวกนักบัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงระดบัเดียวกนั โดยมีการปฏิบติั

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และประกาศของ ธปท. 

3. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาต บริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 การให้สินเช่ือ 

ลกัษณะและมูลค่ารายการ 

ธนาคารธนชาตมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายหน่ึง ได้แก่ สโกเทียแบงก์ ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยธนาคารธนชาต 

มีเงินให้สินเช่ือแก่สโกเทียแบงก์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 8 รายการ ไดแ้ก่ วงเงินภาระผูกพนั: Derivative 

(CCS), (FX), (IRS), (Gold), LG, Risk Participation, Settlement สินเช่ือ: Export Bill Discount/Bank line, MM, 

Placement, Trade Finance เป็นวงเงินรวม 17,250 ลา้นบาท และมียอดคงคา้งตามท่ีมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นรายการภาระผกูพนัจาํนวน 625 ลา้นบาท 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นเงินให้สินเช่ือ/ภาระผูกพนั และรายการระหวา่งธนาคารประเภทธุรกิจปกติ มีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ไม่มีเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษ และได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการธนาคารธนชาตท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยมติ 

เป็นเอกฉันท์ ซ่ึงอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไขของรายการท่ีเกิดข้ึนจะถือปฏิบติัเหมือนลูกคา้ทั่วไป โดยมีราคาอา้งอิง 

เทียบไดก้บัลูกคา้ทัว่ไปท่ีมีความเส่ียงเดียวกนั 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

ผู้สอบบัญชี 

บริษัท สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

ปี 2556 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

ปี 2557 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

ปี 2558 นางสาวรัตนา จาละ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชี ปี 2556 – 2558 

ผลการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบดงัน้ี 

ปี 2556 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2556 อยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่ใหข้อ้สังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ  

เพ่ือสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและ  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดด้งักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 ปี 2557 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ปี 2558 ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษทั ทุนธนชาต จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของ 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

    

สินทรัพย์ 
   

เงินสด 13,337,367 16,605,432 17,940,109 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 58,138,243 66,037,890 70,214,825 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5,446,810 4,389,463 3,913,805 

เงินลงทุนสุทธิ 184,561,830 162,318,264 147,686,390 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 2,352,901 2,416,988 2,389,163 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 
  

 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 765,167,097 811,443,114 853,177,090 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 666,969 787,822 1,015,204 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 765,834,066 812,230,936 854,192,294 

หกั: รายไดร้อตดับญัชี (50,539,098) (55,786,980) (62,002,495) 

       ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (26,240,283) (28,347,084) (30,467,235) 

       ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี (4,080) (103,222) (305,386) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 689,050,605 727,993,650 761,417,178 

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 9,944 48,217 30,330 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 6,333,674 8,930,622 9,027,386 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,046,760 7,981,567 8,083,957 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 3,010,856 3,426,976 3,843,509 

ค่าความนิยม 17,207,128 16,968,935 16,725,637 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,174,867 1,167,662 1,075,552 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 912,328 1,804,740 1,645,667 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับ 1,094,012 1,111,511 1,081,291 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 6,903,518 4,428,454 5,839,093 

รวมสินทรัพย์ 997,580,843 1,025,630,371 1,050,913,892 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

     (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

    
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 

   
เงินรับฝาก 669,454,481 696,948,507 715,931,146 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 85,600,192 80,138,910 81,082,201 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 2,201,580 1,655,381 3,218,667 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 6,757,528 5,200,037 5,701,330 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 84,928,883 98,417,715 109,290,446 

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 9,944 48,217 30,330 

ประมาณการหน้ีสิน 3,350,858 2,850,552 3,183,299 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,023,679 1,825,834 1,700,941 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,064,362 4,069,972 4,474,707 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ 14,594,566 14,610,121 15,019,053 

หน้ีสินอ่ืน 15,271,660 15,589,508 14,375,627 

รวมหนีสิ้น 886,257,733 921,354,754 955,474,466 
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 บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

    
ส่วนของเจ้าของ 

   
ทุนเรือนหุน้ 

   
ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

   
หุน้บุริมสิทธิ 13,276 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 133 133 133 

หุน้สามญั 1,277,816,427 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 12,778,164 12,778,164 12,778,164 

 
12,778,297 12,778,297 12,778,297 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,065,645 2,065,645 2,065,645 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 165,742 165,742 165,742 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 1,920,203 2,516,445 1,723,075 

กาํไรสะสม 
   

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,277,830 1,277,830 1,277,830 

                   - สาํรองหุน้ทุนซ้ือคืน 4,798,369 3,398,455 3,398,455 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34,466,039 32,549,037 29,358,306 

หกั: หุน้ทุนซ้ือคืน - หุน้สามญั (4,798,369) (3,398,455) (3,398,455) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 52,673,756 51,352,996 47,368,895 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 58,649,354 52,922,621 48,070,531 

รวมส่วนของเจ้าของ 111,323,110 104,275,617 95,439,426 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 997,580,843 1,025,630,371 1,050,913,892 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

กาํไรหรือขาดทุน 
   

การดาํเนินงานต่อเนือ่ง 
   

รายไดด้อกเบ้ีย 48,639,855 52,940,248 54,107,966 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (20,909,612) (25,475,248) (27,614,706) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,730,243 27,465,000 26,493,260 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 8,175,226 8,688,130 8,791,067 

ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (2,710,335) (2,768,395) (2,678,773) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,464,891 5,919,735 6,112,294 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้    

และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 741,854 1,302,276 531,201 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,956,373 1,098,385 13,591,913 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 272,387 264,442 799,915 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 310,015 178,543 815,221 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ 6,723,064 6,448,279 6,723,669 

รายไดเ้งินปันผล 359,280 350,052 634,072 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,326,298 1,619,005 1,721,619 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 44,884,405 44,645,717 57,423,164 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติ (4,679,726) (4,737,358) (4,441,553) 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 40,204,679 39,908,359 52,981,611 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ    

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,151,449 10,959,604 10,599,544 

ค่าตอบแทนกรรมการ 78,413 75,322 67,338 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 2,999,920 2,957,959 3,037,266 

ค่าภาษีอากร 864,128 867,300 900,793 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,225,042 4,970,172 6,019,426 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 20,318,952 19,830,357 20,624,367 
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บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 8,600,150 7,083,955 11,419,706 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 11,285,577 12,994,047 20,937,538 

ภาษีเงนิได้ (225,099) (2,557,837) (4,288,009) 

กาํไรสําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 11,060,478 10,436,210 16,649,529 

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
   

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 354,241 

รวมกาํไรสําหรับปี 11,060,478 10,436,210 17,003,770 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
   

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน   

     ภายหลงั    

การดาํเนินงานต่อเนื่อง 
   

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (1,317,443) 1,781,449 (408,947) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม  (42,178) 10,992 (11,107) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 261,522 (356,254) 85,369 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่จากการดาํเนินงานต่อเนือ่ง  (1,098,099) 1,436,187 (334,685) 

การดาํเนินงานทีย่กเลกิ 
   

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - (110,403) 

 
(1,098,099) 1,436,187 (445,088) 

รายการท่ีไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน   

     ภายหลงั    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   

     สาํหรับโครงการผลประโยชนข์องพนกังาน (215,871) - - 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 41,749 - - 

 
(174,122) - - 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ (1,272,221) 1,436,187 (445,088) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 9,788,257 11,872,397 16,314,844 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 243,838 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 9,788,257 11,872,397 16,558,682 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-7 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                              (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

การแบ่งปันกาํไร 
   

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 
   

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,436,577 5,120,204 9,050,571 

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 180,519 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,436,577 5,120,204 9,231,090 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 
   

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,623,901 5,316,006 7,598,958 

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 173,722 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,623,901 5,316,006 7,772,680 

 
11,060,478 10,436,210 17,003,770 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
   

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 
   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 4,751,460 5,913,574 8,912,553 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 140,038 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4,751,640 5,913,574 9,052,591 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 
   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,036,617 5,958,823 7,402,291 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 103,800 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของ 
   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,036,617 5,958,823 7,506,091 

 
9,788,257 11,872,397 16,558,682 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-8 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

                              (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)    

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 4.61 4.24 7.34 

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 0.15 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4.61 4.24 7.49 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้)    

จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 4.61 4.24 7.34 

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก - - 0.15 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 4.61 4.24 7.49 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-9 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 
   

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 11,285,577 12,994,047 20,937,538 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก   443,187 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงาน 11,285,577 12,994,047 21,380,725 

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้
   

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

ส่วนแบ่งผลกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (272,387) (264,442) (799,915) 

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 1,496,885 1,447,431 1,499,012 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 8,600,150 7,083,955 11,419,706 

ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 996,470 328,936 695,830 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมข้ึน 272,946 260,441 88,965 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์/สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (26,683) (107,511) 133,229 

ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
   

เงินลงทุน/ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 71,805 (528,696) 132,155 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,557,526) (84,656) (316,185) 

กาํไรจากการขาย/รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (228,445) (243,298) (12,546,700) 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (10,989) 10,294 1,462 

รายไดอ่ื้น - (72,413) - 

รายไดค้า้งรับอ่ืนเพ่ิมข้ึน (47,293) (83,179) (453,268) 

 
20,580,510 20,740,909 21,235,016 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-10 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน (ต่อ) 
   

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (27,730,243) (27,465,000) (26,493,260) 

รายไดเ้งินปันผล (359,280) (350,052) (634,072) 

เงินสดรับดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน 44,905,940 48,929,744 51,973,388 

เงินสดจ่ายจากดอกเบ้ียจากการดาํเนินงาน (18,024,481) (21,040,229) (22,486,631) 

เงินสดรับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 75,357 - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (1,776,522) (2,939,628) (4,062,732) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน 
   

สินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนนิงาน 17,595,924 17,951,101 20,558,281 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 7,893,550 4,161,754 (397,990) 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 906,728 (335,954) 231,539 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,685,800 (2,598,791) 1,465,822 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 25,566,797 17,755,585 (48,363,596) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 8,724,933 8,404,765 9,021,609 

ลูกหน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 892,413 (159,073) 457,046 

สินทรัพยอ่ื์น (2,603,736) 1,517,662 2,734,207 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   

เงินรับฝาก (27,494,026) (18,982,639) 22,509,855 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 5,262,160 (1,093,538) (7,830,766) 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 546,199 (1,563,285) (1,770,548) 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (1,129,263) (603,470) 668,870 

เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 552,817 52,977 (1,405,768) 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั/ประกนัชีวติ (15,555) (408,932) (1,976,692) 

หน้ีสินอ่ืน (231,914) (579,629) (2,390,504) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 40,152,827 23,518,533 (6,488,635) 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-11 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึน (26,571,406) (9,436,816) (22,093,177) 

เงินสดรับดอกเบ้ีย 3,761,892 4,238,930 3,884,537 

เงินสดรับเงินปันผล 584,496 575,333 841,271 

เงินสดรับจากการขาย/รับคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 18,366,774 

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน และอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,061,077) (1,107,995) (728,867) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,757 19,403 51,956 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (23,259,338) (5,711,145) 322,494 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
   

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 63,582,824 97,095,899 99,800,065 

เงินสดจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (77,071,655) (107,968,630) (80,015,478) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (3,967,967) (4,879,116) (4,506,669) 

เงินค่าหุน้รับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    

 จากการจดทะเบียนเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 2,702,246 - - 

เงินสดจ่ายคืนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    

 จากการลดทุนคืนทุนของบริษทัยอ่ย (362) (71,494) (133) 

เงินปันผลจ่าย (2,020,334) (1,929,473) (1,870,619) 

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน (1,399,914) - (3,398,455) 

เงินปันผลจ่ายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,986,392) (1,389,251) (1,083,863) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (20,161,554) (19,142,065) 8,924,848 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,268,065) (1,334,677) 2,758,707 

เงนิสด ณ วนัต้นปี 16,605,432 17,940,109 15,181,402 

เงนิสด ณ วนัปลายปี 13,337,367 16,605,432 17,940,109 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-12 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด 
   

รายการท่ีมิใช่เงินสด    

รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ    

      และเงินลงทุนในลูกหน้ีท่ีซ้ือมา 6,389,979 8,556,142 8,261,863 

หน้ีสูญตดับญัชี/ลดหน้ีจากการปรับโครงสร้างหน้ี 7,850,780 7,639,812 5,070,864 

เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น 155,815 100,342 287,372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั 13-13 

บริษัท ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อตัราส่วนทางการเงนิ (RATIO ANALYSIS) 

 (หน่วย: ร้อยละ) 

  งบการเงินรวม 

  

31 ธันวาคม 

2558 2557 2556 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร (PROFITABILITY RATIO)    

อตัรากาํไรขั้นตน้ 56.91 52.76 50.41 

อตัรากาํไรสุทธิ 17.33 15.31 20.33 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(1) 10.48 10.39 20.36 

อตัราดอกเบ้ียรับ(2) 5.69 5.80 6.00 

อตัราดอกเบ้ียจ่าย(3) 2.51 2.90 3.13 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 3.18 2.90 2.87 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.09 4.61 13.00 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (EFFICIENCY  RATIO)    

อตัรารายไดด้อกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย ์ 2.81 2.68 2.57 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.12 1.02 1.65 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.06 0.07 0.08 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL  RATIO)    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 7.96 8.84 10.01 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินกูย้ืม 94.54 94.91 95.62 

อตัราส่วนเงินใหกู้ต่้อเงินรับฝาก 106.85 108.54 110.65 

อตัราส่วนเงินฝากต่อหน้ีสินรวม 75.54 75.64 74.93 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)    

อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม 3.67 3.75 3.85 

อตัราส่วนหน้ีสูญต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม 1.10 1.00 0.64 

อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม(4) 2.96 4.21 4.49 

อตัราส่วนดอกเบ้ียคา้งรับต่อเงินให้สินเช่ือรวม 0.09 0.10 0.13 

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)    

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ 45.21 42.56 39.26 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ 4.61 4.24 7.49 

หมายเหตุ (1) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น = (กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ / ส่วนของเจา้ของส่วนของบริษทัใหญ่เฉล่ีย) 

 (2) อตัราดอกเบ้ียรับ = (รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือ+รายได้จากการให้เช่าซ้ือและเช่าการเงิน+รายไดด้อกเบ้ียจากรายการ

ระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน) / (เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย) 

 (3) อตัราดอกเบ้ียจ่าย = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย / (เงินรับฝากเฉล่ีย+รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย+หน้ีสินจ่ายคืน

เม่ือทวงถามเฉล่ีย+ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืเฉล่ีย) 

 (4) อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัฯและ 

บริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจ 

อย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั้ งให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส อนัเป็นประโยชน์

ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ัดให้มีและดาํรงไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียง และระบบการควบคุมภายใน 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตุมีผลว่าขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ 

เพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัฯ โดยมีการป้องกันความเส่ียงอย่างเพียงพอในทุกด้าน ตลอดจน 

เพ่ือไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นอิสระ

ทั้งหมด และมีความรู้ความสามารถทางการเงินและบญัชี เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชี และดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณา

การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ปรากฏอยูใ่นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี

แลว้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุน

ขอ้มูล และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี  

ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้ให้ความเห็นงบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ซ่ึงความเห็นของผูส้อบบญัชีปรากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี ท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมมีความเพียงพอและ

เหมาะสม และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลไดว้า่งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีความน่าเช่ือถือได ้ โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

(นายบันเทงิ  ตนัตวิทิ) (นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์) 

ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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14. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาวะเศรษฐกจิไทยและการแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณชิย์ปี 2558 พร้อมแนวโน้มปี 2559 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 2.80 ซ่ึงเติบโตดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 0.80 

โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลกัมาจากการลงทุนของภาครัฐท่ีขยายตวัเร่งข้ึนจากปีก่อน ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชน 

ท่ีเติบโตดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 จากการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภาครัฐ ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนได้หดตัวลงจากปีก่อน เช่นเดียวกับการส่งออกท่ียงัคงติดลบต่อเน่ืองจากปี 

ท่ีผ่านมา เน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้หลกัโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ส่วนภาคการท่องเท่ียวยงัเติบโต 

ไดดี้ อยา่งไรก็ตาม แมว้า่เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2558 ขยายตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาแต่ยงัเติบโตอยูใ่นระดบัตํ่า 

ทาํใหค้ณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. มีมติใหป้รับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายเป็นจาํนวน 2 คร้ังในปี 2558 ซ่ึงไดป้รับ

จากร้อยละ 2.00 ต่อปี มาอยูท่ี่ร้อยละ 1.50 ต่อปี เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 

สาํหรับสินเช่ือของธนาคารพาณิชยใ์นปี 2558 ยงัคงขยายตวัไดแ้ต่ในอตัราชะลอลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน ตามภาวะ

เศรษฐกิจท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ประกอบกบัธุรกิจขนาดใหญ่ไดห้นัไประดมทุนผา่นตลาดทุนมากข้ึน นอกจากน้ีสถาบนัการเงิน

ยงัคงระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ ตามความกงัวลของการดอ้ยลงของคุณภาพสินทรัพย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโต

ทางดา้นเงินฝากท่ีมีการแข่งขนันอ้ยลง 

ทั้ งน้ี ในปี 2559 ปัจจัยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะมาจากการเร่ง 

การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐผ่านโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบกับการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 

ของภาคการท่องเท่ียว ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธปท. คาดว่าอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยูท่ี่ร้อยละ 

3.50 ซ่ึงใกล้เคียงกับประมาณการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีร้อยละ  

2.80 - 3.80 ดา้นสินเช่ือในปี 2559 คาดวา่มีทิศทางการขยายตวัท่ีดีข้ึน ดว้ยความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีสัญญาณปรับดีข้ึน

ในช่วงปลายปี 2558 ประกอบกบัปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจจากภาครัฐท่ีจะส่งผลในทางบวกต่อเศรษฐกิจไทย

ต่อไป ขณะท่ีความจาํเป็นในการระดมเงินฝากเพ่ิมเติมยงัมีแนวโนม้ไม่สูงมากนกั เพ่ือรองรับการขยายตวัของสินเช่ือ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัในปีปัจจุบัน 

• งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยในระหวา่งปีบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุงปี 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ

บัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการ

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงิน 

รายการสําคญัในระหว่างปี 2558 

• ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้จง้กาํหนดโครงการซ้ือหุน้คืน (Treasury Stock) เพ่ือการบริหารทางการเงิน โดยเป็นการซ้ือ

ใน ตลท. ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558 จาํนวนท่ีจะซ้ือคืนตามโครงการไม่เกิน 56,431,642 หุ้น 

และมีวงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นการซ้ือหุ้นคืนจาํนวน 1,400 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ 
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ซ้ือหุ้นคืนรวมทั้ งส้ินจาํนวน 41,350,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน

ประมาณ 1,400 ลา้นบาท 

• เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของธนาคารธนชาตไดจ้ดทะเบียน

เสร็จส้ินการชาํระบญัชีกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ ซ่ึงธนาคารธนชาตมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว

แต่ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชี ส่งผลให้ธนาคารธนชาตไม่มีภาระภาษีในปี 2558 ดงันั้น ธนาคารธนชาตจึงได้

พิจารณาตั้งสํารองส่วนเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้ธนาคาร และไม่มีผลกระทบต่อกาํไรจากการดาํเนินงานปกติของ 

กลุ่มธนชาต 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

งบการเงนิรวมของบริษัทฯ ได้รวมผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยต่าง ๆ ดงันี ้

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 

บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อม 

บริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน)* 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จาํกดั 

บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซ่ิง จาํกดั 

บริษทั ธนชาตแมเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

บริษทั ธนชาต เทรนน่ิง แอนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เนชัน่แนล ลีซซ่ิง จาํกดั 

บริษทั สคิบ เซอร์วสิ จาํกดั 

หมายเหตุ * ชาํระบญัชีเสร็จส้ินในปี 2558 
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ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต  

มีผลการดาํเนินงานหลกัมาจากธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ในขณะท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 

50.96 ดงันั้น กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ จึงคาํนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยต่าง ๆ ดงันั้น 

ในการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มธนชาต จึงใช้ขอ้มูลงบการเงินรวมของบริษทัฯ เพ่ือให้

สามารถเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ กบับริษทัอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมได ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,730 27,465 265 0.96 

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

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน (1) 7,009 6,523 486 7.45 

รายได้จากการดาํเนินงานสุทธิ 40,204 39,908 296 0.74 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 20,319 19,830 489 2.47 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 8,600 7,084 1,516 21.40 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 11,285 12,994 (1,709) (13.15) 

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

กาํไรสําหรับปี 11,060 10,436 624 5.98 

ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทฯ 5,436 5,120 316 6.17 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,624 5,316 308 5.79 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 4.61 4.24 0.37 8.73 

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ล้านหุ้น) 1,179.37 1,206.48 (27.11) (2.25) 

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

ในปี  2558 เป็นปีท่ีกลุ่มธนชาตยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความท้าทายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม  

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มธนชาตยงัคงมีผลการดาํเนินงานดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการปรับ

กลยุทธ์เพ่ือรองรับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยมุ่งเน้นการบริหารตน้ทุนเงินฝาก และการบริหารค่าใช้จ่ายหน้ีสูญ  

และหน้ีสงสัยจะสูญอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คุณภาพสินทรัพยแ์ละเงินกองทุนของธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย)  

มีความแข็งแกร่งเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ประกอบกบัการท่ีธนาคารธนชาตไดเ้ตรียมความพร้อมในการดาํรงสินทรัพย ์

สภาพคล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - LCR) ตามเกณฑ ์ 
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Basel III โดยมีอตัราส่วน ณ ส้ินปี สูงกวา่ร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนด แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของ

ธนาคารธนชาตและกลุ่มธนชาตท่ีมีความแขง็แกร่งและมีพฒันาการทางดา้นการเงินอยา่งชดัเจน 

ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้กลุ่มธนชาตยงัคงรักษาความสามารถในการทาํกาํไรและมีผลการดาํเนินงาน

เติบโตข้ึนอยา่งมัน่คง โดยกลุ่มธนชาตมีกาํไรสุทธิในปี 2558 จาํนวน 11,060 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 624 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

5.98 จากปีท่ีผา่นมา โดยฐานรายไดร้วมปรับตวัเพิ่มข้ึน และค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจากการดาํเนินงานปกติ

ปรับตวัลดลง จากการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

ฐานะทางการเงินของกลุ่มธนชาตท่ีมีความแข็งแกร่งมากข้ึน เกิดจากการมุ่งเน้นการบริหารหน้ีด้อยคุณภาพ 

อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพในงบการเงินรวมปรับตวัลดลงอยา่งมีนยัถึง 11,187 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 33.13 ส่งผลให ้อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 2.96 ขณะท่ีอตัราส่วน

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้ งหมดต่อเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับเพ่ิมข้ึนอยู่ท่ีร้อยละ 117.16  

ซ่ึงสะทอ้นมาจาก NPL Ratio ในงบการเงินของธนาคารธนชาตท่ีปรับตวัดีข้ึน 

ในปี 2558 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ มีจาํนวน 5,436 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 316 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.17  

จากปีก่อน คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 4.61 บาท เพ่ิมข้ึนจาก 4.24 บาท โดยมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

รวมเฉล่ีย (ROAA) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เฉล่ีย (ROAE) อยูท่ี่ร้อยละ 1.12 และ 10.48 

ตามลาํดบั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

กาํไรสุทธิ 
สําหรับปี 

2558 2557 

กาํไรสาํหรับปี 11,060 10,436  

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 5,436 5,120 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,624 5,316 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 4.61 4.24 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 

   

  

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

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 334 464 (130) (28.02) 

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

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

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

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

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     

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

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 958 1,091 (133) (12.19) 

เงินนาํส่งกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันา 

ระบบสถาบนัการเงินและสถาบนั

คุม้ครองเงินฝาก 

    

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

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

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 6 10 (4) (40.00) 

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

รวมรายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,730 27,465 265 0.96 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 27,730 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 265 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

0.96 จากปีก่อน โดยมีส่วนต่างอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 2.70 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.55 
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• รายไดด้อกเบ้ีย มีจาํนวน 48,640 ลา้นบาท ลดลง 4,300 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.12 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

ปริมาณเงินให้สินเช่ือ2 0ลดลง 2 0ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดรายได ้(Yield on Earning Assets) 

ลดลงตามทิศทางอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

• ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียมีจาํนวน 20,910 ลา้นบาท ลดลง 4,565 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.92 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก

การบริหารตน้ทุนเงินฝากตามกลยทุธ์การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต และการส่งผ่านผลกระทบการลดลงของ

ดอกเบ้ียนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 

(หน่วย: ร้อยละ) 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 
สําหรับปี 

2558 2557 

อตัราผลตอบแทน (Yield) (1) 5.21 5.45 

ตน้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) (2) 2.51 2.90 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ (Interest Spread) 2.70 2.55 

หมายเหตุ 
(1)

 อตัราผลตอบแทน = รายได้ดอกเบ้ีย/(รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + เงินลงทุนสุทธิเฉล่ีย + เงินให้

สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเฉล่ีย)
 

 (2)
 ตน้ทุนทางการเงิน = ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย/(เงินรับฝากเฉล่ีย + รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบ้ียเฉล่ีย + ตราสารหน้ี 

ท่ีออกและเงินกูย้มืเฉล่ีย) 
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รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

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

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 742 1,302 (560) (43.01) 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 1,956 1,098 858 78.14 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 272 264 8 3.03 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 310 179 131 73.18 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 2,043 1,711 332 19.40 

รายไดเ้งินปันผล 359 350 9 2.57 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 1,327 1,619 (292) (18.04) 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 7,009 6,523 486 7.45 

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 12,474 12,443 31 0.25 

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2558 มีจาํนวน 12,474 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 31 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 0.25 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน และรายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต

สุทธิ 
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

ในปี 2558 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจาํนวน 5,465 ลา้นบาท ลดลง 455 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.69 

เป็นผลจากการลดลงของรายไดค้่านายหนา้จากธุรกิจหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

รายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ไดแ้ก่ กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กาํไรสุทธิ 

จากเงินลงทุน ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพย์สินอ่ืน รายไดจ้าก

การรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ รายไดเ้งินปันผล และรายไดอ่ื้น ๆ  

ในปี 2558 รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน มีจาํนวน 7,009 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 486 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.45 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจาก 

• กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน มีจาํนวน 1,956 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 858 ลา้นบาท หรือร้อยละ 78.14 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึน

จากการขายตราสารหน้ี 

• รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ จาํนวน 2,043 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 332 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19.40 

ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจประกนัภยัท่ีมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

• กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ มีจาํนวน 742 ลา้นบาท ลดลง 560 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 43.01 ส่วนใหญ่เกิดจากกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนลดลงจากปีก่อน 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าว ทาํให้อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Non-interest Income 

Ratio) ในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 31.03 ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 31.18 
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
สําหรับปี  เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,152 10,960 192 1.75 

ค่าตอบแทนกรรมการ 78 75 3 4.00 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,000 2,958 42 1.42 

ค่าภาษีอากร 864 867 (3) (0.35) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,225 4,970 255 5.13 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 20,319 19,830 489 2.47 

ในปี 2558 ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวน 20,319 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 489 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.47 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัดงัน้ี 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 255 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.13 ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้ งประมาณการหน้ีสินของ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความในไตรมาส 1 ปี 2558 

• ค่าใชจ่้ายพนกังานเพ่ิมข้ึน 192 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.75 ตามการเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนพนกังาน 

ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2558 อยูท่ี่

ร้อยละ 50.54 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 49.69 
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หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 จากการดาํเนินงานปกติ 6,363 7,102 (739) (10.41) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ ส่วนเพ่ิม 2,216 - 2,216 100.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 21 (18) 39 216.67 

รวมหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 8,600 7,084 1,516 21.40 

อตัราส่วนหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับ 

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

อตัราส่วนหน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการปรับ 

 โครงสร้างหน้ีต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (Credit Cost) 

 (ไม่รวมสาํรองส่วนเพ่ิม) (ร้อยละ) 0.83 0.89 (0.06) (6.74) 

จากการบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ

จากการดาํเนินงานปกติ ในปี 2558 จาํนวน 6,363 ลา้นบาท ลดลง 739 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.41 จากปีก่อน และมี 

Credit Cost อยูท่ี่ร้อยละ 0.83 ลดลงจากร้อยละ 0.89 ในปีก่อนหน้า นอกจากนั้น จากการท่ีธนาคารธนชาต (บริษทัยอ่ย)  

ไม่มีภาระภาษี ธนาคารธนชาตจึงได้พิจารณาตั้ งสํารองส่วนเพ่ิมจํานวน 2,216 ล้านบาท เพ่ือรองรับความผนัผวน 

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรจากการดาํเนินงานปกติของกลุ่มธนชาต ประกอบกบัการมุ่งเน้นการบริหาร 

หน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส่งผลใหอ้ตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

และมีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนอยา่งมี

สาระสาํคญัจากส้ินปีท่ีผา่นมา 
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ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาษีเงินได ้จาํนวน 225 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 2,333 ลา้นบาท  

ส่วนใหญ่เกิดจากธนาคารธนชาตซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เน่ืองจากธนาคารธนชาตมีผลขาดทุน

ทางภาษีจากเงินลงทุนของบริษทั สคิบ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ิน ในขณะท่ีงบการเงินของบริษทัยอ่ยอ่ืน

ยงัคงมีภาระภาษีอยูต่ามปกติ 

ฐานะการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

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

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

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่า       

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

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

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

ค่าความนิยม 17,207 1.73 16,969 1.65 238 1.40 

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

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

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

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

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

หน้ีสินอ่ืน 46,275 4.64 45,848 4.47 427 0.93 

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

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

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 58,649 5.88 52,923 5.16 5,726 10.82 

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สินทรัพยร์วมของกลุ่มธนชาตมีจาํนวน 997,581 ลา้นบาท ลดลง 28,049 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 2.73 จากส้ินปี 2557 

โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์สาํคญั ดงัน้ี 
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธิ (สินทรัพย์) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํนวน 58,138 ลา้นบาท ลดลงจาก 

ส้ินปีก่อนจาํนวน 7,900 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.96 ตามการบริหารสภาพคล่อง 

เงนิลงทุนสุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิลงทุนจาํแนกตามประเภท 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 9,837 5.26 12,662 7.68 (2,825) (22.31) 

เงินลงทุนทัว่ไป 4,022 2.15 3,860 2.34 162 4.20 

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

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนสุทธิรวมจาํนวน 186,915 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 

ส้ินปีก่อนจาํนวน 22,180 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.46 ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารเงินลงทุนตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ 

เงนิให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

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

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

การบริโภคส่วนบุคคล       

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

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

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

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

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

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี มีจาํนวน 714,628 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 41,028  

ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.43 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือตามภาวะตลาดรถยนต์ท่ีชะลอตวัลง 

รวมถึงการบริหารจดัการสินเช่ือด้อยคุณภาพให้ปรับตวัลดลง โดยสัดส่วนเงินให้สินเช่ือรายย่อยต่อสินเช่ือธุรกิจและ

สินเช่ือวสิาหกิจขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 68 ต่อ 32 
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เงนิให้สินเช่ือจดัช้ัน 

เงนิให้สินเช่ือจดัช้ันตามเกณฑ์ ธปท. 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษทับริหารสินทรัพย)์ มีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้น 

และเงินสาํรองท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ร้อยละ 

ค่าเผือ่หนี้

สงสัย 

จะสูญ 

ร้อยละ 

เงนิให้สินเช่ือ

และดอกเบีย้

ค้างรับ 

ร้อยละ 

ค่าเผือ่หนี้

สงสัย 

จะสูญ 

ร้อยละ 

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

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

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 4,119 0.60 1,819 7.46 5,809 0.80 2,421 9.19 

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

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

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

เงินสาํรองส่วนเกินเผื่อหน้ีท่ี         

อาจเรียกเก็บไม่ได ้   1,502 6.16   294 1.12 

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

หมายเหตุ เฉพาะบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ธปท. และหลงัหกัรายการระหวา่งกนั 
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เงนิให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPLs) 22,581 33,768 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหกัสาํรอง (NPL-net) 9,789 16,194 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ * 26,456 28,667 

อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross) ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (ร้อยละ) 2.96 4.21 

อตัราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-net) หลงัหกัสาํรองต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม 

(ร้อยละ) 1.30 2.06 

อตัราส่วนสาํรองตอ่สาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (ร้อยละ) 157.71 132.64 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ  

(Coverage Ratio) (ร้อยละ) 117.16 84.89 

หมายเหตุ * รวมค่าเผ่ือปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

แมว้่าภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตวัลง และแนวโน้มสินเช่ือดอ้ยคุณภาพในอุตสาหกรรมมีทิศทาง 

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดว้างแผนบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 22,581 ลา้นบาท ลดลง 11,187 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.13 

จากส้ินปีก่อน 

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือรวม (NPL Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 2.96 ลดลงจากส้ินปีก่อน 

ท่ีร้อยละ 4.21 จากการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถึงแมว้า่เงินให้สินเช่ือรวมจะหดตวัลง 

ก็ตาม และเม่ือพิจารณาเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพหลงัหักสํารอง (NPL-net) มีจาํนวน 9,789 ลา้นบาท และมีอตัราส่วน 

NPL-net ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม เท่ากบัร้อยละ 1.30 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ ส้ินเดือนธันวาคม 

2558 อยูท่ี่ร้อยละ 117.16 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธนัวาคม 2557 ท่ีร้อยละ 84.89 ในขณะท่ีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนั

ตามเกณฑ ์ธปท. ณ ส้ินปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 157.71 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 ท่ีร้อยละ 132.64 โดยคิดเป็นสาํรองส่วนเกิน

จาํนวน 9,681 ลา้นบาท 
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 26,456 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 

2,211 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.71 เม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกคา้บุคคลและลูกคา้

ธุรกิจ จํานวน 26,240 ล้านบาท ลูกค้าสถาบันการเงินจํานวน 212  ล้านบาท และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ 

ปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวน 4 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวน 26,456 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 157.71 ของค่าเผื่อหน้ีสงสัย 

จะสูญตามเกณฑข์อง ธปท. 

การปรับโครงสร้างหนีท้ีม่ปัีญหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินให้สินเช่ือคงเหลือท่ีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

แลว้ทั้งส้ินจาํนวน 21,479 ราย มีจาํนวนหน้ีคงคา้ง 17,029 ลา้นบาท และจาํนวนหน้ีคงคา้งสุทธิจากหลกัประกนั 8,071  

ลา้นบาท และในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหากบัลูกหน้ีทั้งส้ินจาํนวน 2,278 

ราย ซ่ึงมียอดคงคา้งตามบญัชีก่อนการปรับโครงสร้างหน้ีจาํนวนประมาณ 3,926 ลา้นบาท 

ทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรอการขายตามราคาตน้ทุนจาํนวน 7,719 ลา้นบาท  

คิดเป็นร้อยละ 0.77 ของสินทรัพยร์วม มีค่าเผื่อการดอ้ยค่าสําหรับทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 1,385 ลา้นบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 17.94 ของมูลค่าตามราคาตน้ทุน 

รายจ่ายลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนจาํนวน 1,061 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 

สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 13,337 ลา้นบาท โดยมีเงินสดสุทธิใชไ้ป 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

• เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 40,153 ลา้นบาท เกิดจากกาํไรจากการดาํเนินงาน 17,596  

ลา้นบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานท่ีสําคญั ไดแ้ก่ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

(สินทรัพย)์ ลดลง 7,894 ลา้นบาท สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ลดลง 907 ลา้นบาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ลดลง 3,686 

ลา้นบาท เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีลดลง 25,567 ลา้นบาท ทรัพยสิ์นรอการขายลดลง 8,725 ลา้นบาท ลูกหน้ีจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพยล์ดลง 892 ลา้นบาท สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 2,604 ลา้นบาท เงินรับฝากลดลง 27,494 ลา้นบาท รายการระหว่าง

ธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) เพ่ิมข้ึน 5,262 ลา้นบาท หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถามเพ่ิมข้ึน 546 ลา้นบาท หน้ีสินตราสาร

อนุพนัธ์ลดลง 1,129 ลา้นบาท เจา้หน้ีจากการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 553 ลา้นบาท หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั/ประกนั

ชีวติลดลง 16 ลา้นบาท และหน้ีสินอ่ืนลดลง 232 ลา้นบาท 

• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 23,259 ลา้นบาท เกิดจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 26,571 

ลา้นบาท เงินสดรับดอกเบ้ีย 3,762 ลา้นบาท เงินสดรับเงินปันผล 584 ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 27 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,061 ลา้นบาท 
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• เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 20,162 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออก 

และเงินกูย้ืม 63,583 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 77,072 ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 3,968 ลา้นบาท เงินค่าหุน้รับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการจดทะเบียนเพ่ิมทุน

ของบริษทัยอ่ย 2,702 ลา้นบาท เงินปันผลจ่าย 2,020 ลา้นบาท เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 1,400 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่าย

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,987 ลา้นบาท 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

โครงสร้างเงนิทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ หน้ีสินและส่วนของเจา้ของโดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินทุนท่ีมาจากหน้ีสินรวม 886,258 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของจาํนวน 

111,323 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 88.84 และร้อยละ 11.16 ของแหล่งเงินทุนรวมตามลาํดบั โดยมีอตัราส่วนหน้ีสิน 

ต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 7.96 เท่า หรือมีหน้ีสิน 7.96 เท่าของทุนดาํเนินการ โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุน 

ดา้นหน้ีสินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เงินรับฝาก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.54 ของแหล่งเงินทุนดา้นหน้ีสิน สาํหรับรายการระหวา่ง

ธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื และหน้ีสินอ่ืน มีสัดส่วนร้อยละ 9.66 ร้อยละ 9.58 และร้อยละ 5.22 

ตามลาํดบั 

หนีสิ้น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสิ้นรวม 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

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

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

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

หน้ีสินรวมของกลุ่มธนชาต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 886,258 ลา้นบาท ลดลง 35,096 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 3.81 จากส้ินปี 2557 โดยมีรายการสาํคญั ดงัน้ี 

• เงินรับฝากมีจาํนวน 669,454 ลา้นบาท ลดลง 27,495 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.95 จากส้ินปีก่อน โดยเป็นการ

ปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารตน้ทุนทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบัการลดลงของเงินใหสิ้นเช่ือ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

เงนิรับฝาก 
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 เปลีย่นแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

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

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

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

จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา       

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

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

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

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

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

• สัดส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบั 

ร้อยละ 40.13 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 35.76 

• ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมมีจาํนวน 84,929 ลา้นบาท ลดลง 13,489 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.71 สาเหตุ

หลกัมาจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน (Hybrid Tier I) ของธนาคารธนชาต  

(บริษทัยอ่ย) 

 

• รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินมีจาํนวน 85,600 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 5,461 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 6.81 จากการบริหารสภาพคล่อง 
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ส่วนของเจ้าของ 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 111,323 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,047 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

6.76 จากส้ินปี 2557 โดยแบ่งเป็น 

• ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 52,674 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,321 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.57 ส่วนใหญ่

มาจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรจากการดาํเนินงานส่วนของบริษทัฯ ในปี 2558 จาํนวน 5,436 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่าย 

เงินปันผลจาํนวน 2,022 ลา้นบาท รวมทั้งมีการซ้ือหุน้คืนตามการบริหารสภาพคล่องจาํนวน 1,400 ลา้นบาท 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 58,649 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5,726 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.82 มีสาเหตุ

หลกัมาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนั 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 1,270 256 1,014 396.09 

ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 497 509 (12) (2.36) 

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

ภาระผกูพนัอ่ืน     

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

อ่ืน ๆ 53,203 55,267 (2,064) (3.73) 

รวม 81,786 88,228 (6,442) (7.30) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจาํนวน 81,786 ลา้นบาท ลดลง 6,442 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 7.30 จากส้ินปี 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากภาระผกูพนัอ่ืน 

เงินกองทุนตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินกองทุนตามกฎหมาย ตามหลกัเกณฑ ์Basel III ทั้งส้ิน 

จาํนวน 112,317 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินกองทุนชั้นท่ี 1 จาํนวน 78,539 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 33,778 

ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ินต่อสินทรัพยเ์ส่ียง เท่ากบัร้อยละ 14.71 ซ่ึงสูงกวา่อตัราขั้นตํ่าท่ี ธปท. กาํหนด

ไวท่ี้ร้อยละ 8.50 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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(หน่วย: ร้อยละ) 

อตัราส่วนเงนิกองทุนตามกฎหมาย 
Basel III 

เกณฑ์ ธปท. ปี 2558 ปี 2557 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 6.00 10.29 9.37 

 อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 4.50 10.29 9.03 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 2 - 4.42 4.22 

อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 8.50 14.71 13.59 

สดัส่วนการถือหุน้และผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัจากงบการเงินของแต่ละบริษทั มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย 

สัดส่วนการถอืหุ้น

ทางตรง/ทางอ้อม  

(ร้อยละ) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 

2558 2557 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)    

งบการเงินรวม  10,743 9,922 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 50.96 11,452 7,918 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 50.96 488 561 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 38.22 320 290 

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 50.96 1,117 1,047 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 50.96 (18) 320 

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 33.22 749 704 

บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 100.00 50 58 

บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 83.44 69 130 
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ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบริษทัย่อย 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

(บทวเิคราะห์เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม ปี 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายไดด้อกเบ้ีย 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

48,217 

20,536 

52,445 

24,884 

(4,228) 

(4,348) 

(8.06) 

(17.47) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,681 27,561 120 0.44 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน (1) 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ (2) 

5,475 

6,725 

19,964 

5,927 

5,823 

19,515 

(452) 

902 

449 

(7.63) 

15.49 

2.30 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 19,917 19,796 121 0.61 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการดาํเนินงานตามปกติ 

หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าส่วนเพ่ิม 

6,376 

2,216 

7,122 

0 

(746) 

2,216 

(10.47) 

N.A. 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 11,325 12,674 (1,349) (10.64) 

ภาษีเงินได ้ 198 2,479 (2,281) (92.01) 

กาํไรสุทธิ 

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 

11,127 

10,743 

384 

10,195 

9,922 

273 

932 

821 

111 

9.14 

8.27 

40.66 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (ลา้นหุน้) 

1.90 

5,640.52 

1.80 

5,513.66 

  

หมายเหตุ (1) รายไดจ้ากการดาํเนินงานหกัค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

 (2) ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั/ประกนัชีวิต 

ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2558 

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความทา้ทายอยา่งมากในปีน้ี ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยสามารถรักษาการเติบโต

ของกาํไรสุทธิในทุกไตรมาสไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีกาํไรสุทธิของปี 2558 จาํนวน 10,743 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 821 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.27 จากปีท่ีผ่านมา ความสําเร็จน้ีเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับสภาวะเศรษฐกิจ 

ท่ีชะลอตัว โดยมุ่งเน้นในการบริหารต้นทุนเงินฝาก และการบริหารค่าใช้จ่ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยยงัสามารถเพ่ิมความแข็งแกร่งของคุณภาพสินทรัพย ์และ

เงินกองทุนไดอ้ยา่งมีนยั ประกอบกบัธนาคารธนชาตไดเ้ตรียมความพร้อมในการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพ่ือรองรับ
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สถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio - LCR) ตามเกณฑ ์Basel III ไวอ้ยา่งดี แสดงถึง

ศกัยภาพของธนาคารธนชาตท่ีมีความแขง็แกร่งและมีพฒันาการทางดา้นการเงินอยา่งชดัเจน 

คุณภาพของสินทรัพยแ์ขง็แกร่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการบริหารสินเช่ือดอ้ยคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ ผนวกกบั

นโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบ แมว้่าสินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตปรับตวัลดลงจากส้ินปีท่ีผ่านมา 

ตามภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกิจ ในขณะท่ีส่วนของหน้ีสินรวมและเงินรับฝากของธนาคารธนชาตลดลงจากส้ินปี 

ท่ีผา่นมา จากการบริหารสภาพคล่องตามทิศทางของสินทรัพยท่ี์ลดลง 

ฐานรายไดร้วมของธนาคารธนชาตปรับตวัเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา จากการเติบโตของทั้งรายไดด้อกเบ้ียสุทธิและ

รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย โดยรายไดด้อกเบ้ียสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.44 จากส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (Interest Spread)  

ท่ีปรับตวัดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83 ส่วนใหญ่เกิดจากกําไรจากการขาย 

เงินลงทุน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.30 ส่งผลให้ ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีกาํไร 

จากการดาํเนินงานก่อนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (PPOP) ในปี 2558 จาํนวน 19,917 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 121  

ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.61 จากปีท่ีผา่นมา 

ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวัอยู่และยอดขายรถยนต์ในประเทศท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัในปี 2558 ธนาคาร 

ธนชาตจึงมุ่งเนน้การบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ และเพ่ิมความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและ

หน้ีสงสัยจะสูญจากการดาํเนินงานปกติปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 10.47 จากปีท่ีผ่านมา ประกอบกบัสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

ในงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยลดลง 11,080 ลา้นบาท จากส้ินปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนสินเช่ือ

ดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงจากปีท่ีผ่านมาคงเหลือร้อยละ 2.84 นอกจากน้ี อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัย 

จะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 119.42 

สําหรับงบเฉพาะธนาคาร ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงจากปีท่ีผ่านมา  

เป็นร้อยละ 2.20 และอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึน 

มาอยู่ท่ีร้อยละ 127.41 ดา้นเงินกองทุน อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงของธนาคารธนชาตเท่ากบัร้อยละ 17.92 

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัส้ินปี 2557 ท่ีร้อยละ 15.83 

สรุปผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญัของงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยในปี 2558 เปรียบเทียบกบั 

ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

• รายไดด้อกเบ้ียสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.44 จากการบริหารตน้ทุนเงินฝาก และส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

(Interest Spread) เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 2.84 

• รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83 สาเหตุหลักมาจากความสามารถในการขายเงินลงทุน  

และรายไดจ้ากการรับประกนัภยัสุทธิจากธนชาตประกนัภยั 

• ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.30 จากการตั้งประมาณการหน้ีสินของความเสียหายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากคดีความในไตรมาส 1 ปี 2558 

• หน้ีสูญ หน้ีสงสยัจะสูญและขาดทุนจากการดอ้ยค่าจากการดาํเนินงานปกติ ลดลงร้อยละ 10.47 จากการบริหาร

คุณภาพหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

• กาํไรสุทธิปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.27 จากฐานรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการปรับตวัลดลงของค่าใชจ่้าย 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญจากการดาํเนินงานปกติ 
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• สินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลง 11,080 ลา้นบาท และสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงจากปี 

ท่ีผ่านมาคงเหลือร้อยละ 2.84 ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage 

Ratio) ปรับตวัดีข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 119.42 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 48,217 52,445 (4,228) (8.06) 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือคา้ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ือ 

การใหเ้ช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงิน 

1,580 

73 

3,761 

19,474 

23,329 

1,894 

238 

4,106 

20,320 

25,887 

(314) 

(165) 

(345) 

(846) 

(2,558) 

(16.58) 

(69.33) 

(8.40) 

(4.16) 

(9.88) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 20,536 24,884 (4,348) (17.47) 

เงินรับฝาก 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

เงินนาํส่งเขา้กองทุนฟ้ืนฟฯู และสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 

ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน 

12,832 

957 

3,405 

3,336 

6 

16,224 

1,092 

3,556 

4,003 

9 

(3,392) 

(135) 

(151) 

(667) 

(3) 

(20.91) 

(12.36) 

(4.25) 

(16.66) 

(33.33) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 27,681 27,561 120 0.44 

ในปี 2558 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีรายได้ดอกเบ้ียสุทธิจาํนวน 27,681 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 120  

ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.44 จากปีก่อน 

• รายไดด้อกเบ้ียลดลง 4,228 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.06 เน่ืองจากปริมาณสินเช่ือท่ีลดลง ประกอบกบัอตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(Yield on Earning Assets) ลดลงตามทิศทางอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

• ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียลดลง 4,348 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.47 ซ่ึงเป็นผลจากการบริหารตน้ทุนเงินฝากตามกลยทุธ์

การบริหารสภาพคล่องของธนาคารธนชาต ประกอบกับผลกระทบการลดลงของดอกเบ้ียนโยบายของคณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน 

ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ียในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 2.84 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 2.68 โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

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

อตัราดอกเบ้ียนโยบายเฉล่ีย 2.00 1.94 1.58 1.50 1.50  2.06 1.63 

อตัราผลตอบแทน 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 

5.48 

2.83 

2.65 

5.50 

2.76 

2.74 

5.47 

2.61 

2.86 

5.31 

2.43 

2.88 

5.16 

2.29 

2.87 

 5.57 

2.89 

2.68 

5.36 

2.52 

2.84 
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รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 5,475 5,927 (452) (7.63) 

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

กาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

กาํไรจากทรัพยสิ์นรอการขายและทรัพยสิ์นอ่ืน 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั/ประกนัชีวติสุทธิ 

รายไดเ้งินปันผล 

รายไดอ่ื้น ๆ 

658 

1,533 

169 

265 

2,552 

295 

1,253 

859 

769 

152 

240 

2,091 

305 

1,407 

(201) 

764 

17 

25 

461 

(10) 

(154) 

(23.40) 

99.35 

11.18 

10.42 

22.05 

(3.28) 

(10.95) 

รวมรายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 6,725 5,823 902 15.49 

รวมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ 12,200 11,750 450 3.83 

รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจาํนวน 12,200 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 450  

ล้านบาท หรือร้อยละ 3.83 จากปีท่ีผ่านมา โดยสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้จากการ 

รับประกนัภยัสุทธิ 

• รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ มีจาํนวน 5,475 ลา้นบาท ลดลง 452 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.63 เป็นผล

จากรายไดค้่านายหนา้ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

• รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนมีจาํนวน 6,725 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 902 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.49 จากปีท่ีผ่านมา 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากเงินลงทุนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 764 ลา้นบาท หรือร้อยละ 99.35 ประกอบกบัรายไดจ้ากการ 

รับประกนัภยัสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 461 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.05 

ดว้ยสาเหตุดงักล่าว อตัราส่วนรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ียต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Non-interest Income Ratio) 

ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 30.59 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีร้อยละ 29.89 หากพิจารณาอัตราส่วนรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย 

ต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Non-interest Income to Average Assets) อยูท่ี่ร้อยละ 1.26 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีร้อยละ 1.17 
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ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 

ค่าภาษีอากร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

10,952 

2,970 

837 

44 

5,161 

10,780 

2,928 

849 

43 

4,915 

172 

42 

(12) 

1 

246 

1.60 

1.43 

(1.41) 

2.33 

5.01 

รวมค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานอืน่ ๆ 19,964 19,515 449 2.30 

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2558 มีจาํนวน 19,964 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึน 449 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.30 จากปีก่อน ปัจจยัหลกัมีดงัน้ี 

• ค่าใชจ่้ายพนักงานเพ่ิมข้ึน 172 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.60 ตามการปรับเพ่ิมข้ึนของค่าตอบแทนพนักงาน

ประจาํปี 

• ค่าใช้จ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน 246 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.01 โดยส่วนใหญ่มาจากการตั้งประมาณการหน้ีสินของ 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ 

ส่งผลใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนจากการดาํเนินงานต่อรายไดจ้ากการดาํเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) ในปี 2558 

อยู่ท่ีร้อยละ 50.06 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผ่านมา ท่ีร้อยละ 49.64 และอตัราส่วนตน้ทุนต่อสินทรัพยเ์ฉล่ีย (Operating 

Expenses to Average Assets) อยู่ท่ีร้อยละ 2.06 ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.94 ในปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจาก 

การตั้งประมาณการหน้ีสินของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ หากไม่รวมค่าใชจ่้ายดงักล่าว Cost to Income Ratio 

ในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 49.40 ลดลงเลก็นอ้ยจากปีท่ีผา่นมา 

ค่าใช้จ่ายหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

หนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 
สําหรับปี เปลีย่นแปลง 

2558 2557 เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ี  

จากการดาํเนินงานปกติ 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ ส่วนเพ่ิม 

 

6,376 

2,216 

 

7,122 

- 

 

(746) 

2,216 

 

(10.47) 

- 

รวมหนีสู้ญ หนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 8,592 7,122 1,470 20.64 

Credit Cost (ร้อยละ) 

Credit Cost (ไม่รวมสาํรองส่วนเพ่ิม) (ร้อยละ) 

1.13 

0.84 

0.89 

0.89 

0.24 

(0.05) 

26.75 

(5.94) 
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สําหรับปี 2558 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจากการดาํเนินงานปกติ

จาํนวน 6,376 ลา้นบาท ลดลง 746 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.47 จากปีก่อน และมี Credit Cost อยู่ท่ีร้อยละ 0.84 ลดลง 

จากร้อยละ 0.89 ในปีก่อน นอกจากนั้น ธนาคารธนชาตมีการตั้งสํารองส่วนเพ่ิม จาํนวน 2,216 ลา้นบาท เพ่ือรองรับ 

ความผนัผวนทางเศรษฐกิจและหลกัเกณฑข์องทางการ ประกอบกบัสัดส่วนสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL Ratio) ท่ีลดลง 

ส่งผลให้อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ปรับตวัดีข้ึนอย่างมี

สาระสาํคญัจากส้ินปีท่ีผา่นมา ตามรายละเอียดในหวัขอ้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ 

ภาษีเงนิได้ 

สาํหรับปี 2558 ธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้ตํ่ากวา่ปกติ เน่ืองจากธนาคารธนชาตไม่มี

ภาระภาษีเงินได้ซ่ึงเป็นผลจากผลขาดทุนทางภาษีจากการชําระบัญชีของบริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเสร็จส้ิน 

ในไตรมาส 2 ในขณะท่ีงบการเงินของบริษทัยอ่ยยงัคงมีภาระภาษีอยูต่ามปกติ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ธนาคารธนชาตมีผลขาดทุนทางภาษีจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงได้ชาํระบัญชี 

เสร็จส้ินแลว้ คงเหลือจาํนวน 25,326 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นผลประโยชน์ทางภาษีจาํนวน 5,065 ลา้นบาท จากฐานอตัรา 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีร้อยละ 20 

ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

สินทรัพย์     

เงินสด 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

เงินลงทุนสุทธิ 

เงินใหสิ้นเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผื่อปรับมูลค่าจากการ

ปรับโครงสร้างหน้ี 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสุทธิ 

สินทรัพยอ่ื์น 

13,337 

57,583 

171,782 

714,124 

 

(25,680) 

4,093 

8,005 

20,954 

16,774 

16,605 

65,433 

149,609 

755,149 

 

(27,800) 

6,507 

7,934 

21,368 

14,085 

(3,268) 

(7,850) 

22,173 

(41,025) 

 

2,120 

(2,414) 

71 

(414) 

2,689 

(19.68) 

(12.00) 

14.82 

(5.43) 

 

7.63 

(37.10) 

0.89 

(1.94) 

19.09 

รวมสินทรัพย์ 980,972 1,008,890 (27,918) (2.77) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยร์วมของธนาคารธนชาตและบริษทัย่อยมีจาํนวน 980,972 ลา้นบาท ลดลง 

27,918 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.77 จากส้ินปี 2557 โดยมีรายละเอียดสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสินทรัพย ์ดงัน้ี 

• รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจาํนวน 57,583 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 7,850  

ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.00 จากการบริหารสภาพคล่อง 
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• เงินลงทุนสุทธิ มีจาํนวน 171,782 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 22,173 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.82 

ส่วนใหญ่เป็นการบริหารสินทรัพยท์างการเงินตามสภาวะโอกาสทางธุรกิจ 

• เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ มีจาํนวน 714,124 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 41,025 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 5.43 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินให้สินเช่ือเช่าซ้ือ ซ่ึงลดลงร้อยละ 8.57 ตามภาวะตลาดรถยนตท่ี์ชะลอตวั 

โดยธนาคารธนชาตมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินเช่ือด้อยคุณภาพให้ปรับตัวลดลง และเพ่ิมความระมัดระวงัในการ 

ปล่อยสินเช่ือ โดยสัดส่วนเงินให้สินเช่ือรายยอ่ยต่อสินเช่ือธุรกิจและสินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยูท่ี่ร้อยละ 

68 ต่อ 32 

• ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ มีจาํนวน 4,093 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อนจาํนวน 2,414 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

37.10 จากการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของธนาคารธนชาตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
เปลีย่นแปลง 

เพิม่/(ลด) ร้อยละ 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     

เงินรับฝาก 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 

ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

หน้ีสินอ่ืน 

669,504 

85,688 

2,202 

71,641 

3,294 

4,793 

26,159 

696,992 

80,270 

1,655 

90,198 

2,800 

4,698 

26,113 

(27,488) 

5,418 

547 

(18,557) 

494 

95 

46 

(3.94) 

6.75 

33.05 

(20.57) 

17.64 

2.02 

0.18 

รวมหนีสิ้น 863,281 902,726 (39,445) (4.37) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคาร 116,226 104,977 11,249 10.72 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 1,465 1,187 278 23.42 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 980,972 1,008,890 (27,918) (2.77) 

หน้ีสินรวมของธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 863,281 ลา้นบาท ลดลง 

39,445 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.37 จากส้ินปี 2557 โดยมีรายการสาํคญั ดงัน้ี 

• เงินรับฝากและตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื มีจาํนวน 741,145 ลา้นบาท ลดลง 46,045 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

5.85 จากส้ินปีก่อน โดยเป็นการปรับโครงสร้างเงินฝากและการบริหารตน้ทุนทางการเงินให้เป็นไปตามกลยทุธ์การบริหาร

สภาพคล่อง และจากการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิ Hybrid Tier 1 จาํนวน 7,130 ลา้นบาท 

 สดัส่วนเงินรับฝากประเภทกระแสรายวนัและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย ์(CASA) ต่อเงินรับฝากเท่ากบั

ร้อยละ 40.14 เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 35.76 

ส่วนของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 117,691 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11,527 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

10.86 จากส้ินปี 2557 โดยแบ่งเป็น 
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• ส่วนของผูถื้อหุ้นของธนาคารธนชาต จาํนวน 116,226 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 11,249 ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.72 

ส่วนใหญ่มาจากการท่ีธนาคารธนชาตได้รับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนรวมทั้งส้ินจาํนวน 5,512 ลา้นบาท เพ่ือเป็น 

การทดแทนการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ Hybrid Tier 1 และจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรจากการดาํเนินงานของธนาคาร 

ธนชาตและบริษทัย่อยในปี 2558 จาํนวน 10,743 ลา้นบาท ในขณะท่ีธนาคารธนชาตมีการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 3,815  

ลา้นบาท ในระหวา่งปี 

• ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 1,465 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 278 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.42  

เป็นผลกระทบจากผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (Non-performing Loans) 

แม้ว่าภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจยงัคงซบเซา และแนวโน้มสินเช่ือด้อยคุณภาพในอุตสาหกรรมมีทิศทาง 

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยไดว้างแผนบริหารจดัการหน้ีดอ้ยคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

ทาํใหเ้งินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของงบการเงิน

รวมของธนาคารธนชาตมีจาํนวน 21,681 ลา้นบาท ลดลง 11,080 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.82 จากส้ินปีก่อน ส่งผลให้

อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีรวม (NPL Ratio) ของธนาคารธนชาตและบริษทัย่อย 

อยู่ท่ีร้อยละ 2.84 ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 4.09 และเม่ือพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต สินเช่ือดอ้ยคุณภาพลดลง 

6,609 ลา้นบาท จากส้ินปีก่อน และ NPL Ratio ของธนาคารธนชาตอยูท่ี่ร้อยละ 2.20 ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีร้อยละ 2.97 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดต่อเงินให้สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Coverage Ratio) ของธนาคารธนชาตและ 

บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อยู่ท่ีร้อยละ 119.42 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธันวาคม 2557 ท่ีร้อยละ 85.52 ในขณะท่ี

ธนาคารธนชาตและบริษทัยอ่ยมีสาํรองส่วนเกินตามเกณฑ ์ธปท. จาํนวน 9,641 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรอง

พึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. (Reserve to Required Reserve) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 159.33 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือน

ธนัวาคม 2557 ท่ีร้อยละ 133.38 และเม่ือพิจารณาส่วนของธนาคารธนชาต Coverage Ratio ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  

อยูท่ี่ร้อยละ 127.41 เพ่ิมข้ึนจากส้ินเดือนธนัวาคม 2557 ท่ีร้อยละ 90.64 ในขณะท่ีธนาคารธนชาตมีสาํรองส่วนเกินตามเกณฑ ์

ธปท. จาํนวน 8,522 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. อยูท่ี่ร้อยละ 171.94 เพิ่มข้ึนจากส้ิน

เดือนธนัวาคม 2557 ท่ีร้อยละ 138.16 
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สินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้  
ธนาคารธนชาต ธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ลา้นบาท) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมด* (ลา้นบาท) 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-gross)  

ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (ร้อยละ) 

เงินใหสิ้นเช่ือดอ้ยคุณภาพ (NPL-net)  

ต่อเงินใหสิ้นเช่ือรวม (ร้อยละ) 

อตัราส่วนสาํรองต่อสาํรองพึงกนัตามเกณฑ ์ธปท. 

(ร้อยละ) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งหมดต่อเงินใหสิ้นเช่ือ 

ดอ้ยคุณภาพ (ร้อยละ) 

15,986 

20,367 

 

2.20 

 

1.15 

 

171.94 

 

127.41 

22,595 

20,480 

 

2.97 

 

1.61 

 

138.16 

 

90.64 

21,681 

25,893 

 

2.84 

 

1.26 

 

159.33 

 

119.42 

32,761 

28,017 

 

4.09 

 

2.02 

 

133.38 

 

85.52 

หมายเหตุ * รวมค่าเผ่ือปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

การดาํรงอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งส้ิน 122,242 ลา้นบาท แบ่งออกไดเ้ป็นเงินกองทุน

ชั้นท่ี 1 จาํนวน 82,124 ลา้นบาท และเงินกองทุนชั้นท่ี 2 จาํนวน 40,118 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์

เส่ียงเท่ากบัร้อยละ 17.92 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 ท่ีร้อยละ 15.83 โดยแบ่งเป็น เงินกองทุนชั้นท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 12.04 และ

เงินกองทุนชั้นท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 5.88 โดยเงินกองทุนของธนาคารธนชาตเพ่ิมข้ึนจากการรวมกาํไรจากการดาํเนินงาน

สาํหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2558 

อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยงัคงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี ธปท. กาํหนดให้ธนาคารพาณิชย์

ดาํรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงคือ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอตัราส่วนเงินกองทุนต่อ 

สินทรัพยเ์ส่ียง ดงัน้ี 

อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 

เงินกองทุนทั้งหมด 

82,124 

122,242 

12.04 

17.92 

77,510 

114,636 

10.70 

15.83 

บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

บล. ธนชาต มีส่วนแบ่งการตลาดของการซ้ือขายหลกัทรัพยปี์ 2558 เท่ากบัร้อยละ 4.07 โดยมีมูลค่าการซ้ือขาย 

ต่อวนัผ่าน บล. ธนชาต สําหรับปี 2558 เท่ากบั 3,275 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 ท่ีเท่ากบั 3,745 ลา้นบาท ทั้งน้ี มูลค่า 

การซ้ือขายเฉล่ียต่อวนัของ บล. ธนชาต เป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมตลาดหลักทรัพย ์โดยมูลค่าการซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์บ่งเป็นลูกคา้รายยอ่ยร้อยละ 64.48 ลูกคา้สถาบนัร้อยละ 22.45 และลูกคา้ต่างประเทศร้อยละ 13.07 

กาํไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 488 ลา้นบาท ลดลง 73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.00  

เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยรายไดร้วมเท่ากบั 1,886 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.90 จากปีก่อน รายไดห้ลกัประกอบดว้ย รายได้
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ค่านายหนา้จาํนวน 1,438 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.62 ดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพ่ือซ้ือหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 219 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 17.25 สําหรับรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการมีจาํนวน 31 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีเท่ากับ 110 ลา้นบาท  

จากรายไดค้่าท่ีปรึกษาทางการเงินและบริการรับท่ีลดลง สาํหรับตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายธุรกิจหลกัทรัพยมี์จาํนวน

เท่ากบั 246 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยในส่วนของค่าใชจ่้ายดาํเนินงานรวมเท่ากบั 1,061 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 

4.08 สอดคลอ้งกบัรายไดร้วมท่ีลดลง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บล. ธนชาต มีอตัราการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากบัร้อยละ 63.59 ซ่ึงสูงกวา่

เกณฑข์ั้นตํ่าท่ี ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้คือไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 7.00 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารรวม (Asset under Management) จาํนวน 

166,354 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2557 จาํนวน 2,226 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.36 เป็นการเพ่ิมข้ึนจากกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมตลาดเงินจาํนวน 3,387 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.68 สําหรับสัดส่วนสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหาร

แบ่งเป็นสดัส่วนของกองทุนรวม ร้อยละ 84.72 กองทุนส่วนบุคคล ร้อยละ 7.72 และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ร้อยละ 7.56 

โดย ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2558 ในธุรกิจกองทุนรวม บลจ. ธนชาต มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 9 คิดเป็นร้อยละ 

3.49 ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 10 คิดเป็นร้อยละ 2.17 และธุรกิจกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 13 คิดเป็นร้อยละ 1.42 

ส่วนผลการดาํเนินงานของปี 2558 บลจ. ธนชาต มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 320 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 30 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 10.34 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุจากรายไดค้่าธรรมเนียมจดัการกองทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

บริษทั ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

ธนชาตประกนัภยัมีผลกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2558 จาํนวน 1,117 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 จาํนวน 

70 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.68 เป็นผลจากเบ้ียประกนัภยัรับรวมเพ่ิมข้ึนจาก 5,895 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 6,088 ลา้นบาท 

ในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.27 และเบ้ียประกนัภยัท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมข้ึนของเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ 

อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก 414 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 541 ลา้นบาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 

30.67 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลจากการลงทุนในพนัธบตัร หุน้กู ้และหุน้ทุน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท ีเอส จํากดั 

ในปี 2558 บบส. ทีเอส ไดด้าํเนินการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและขายหน้ีดอ้ยคุณภาพตามนโยบายและแผนธุรกิจ

ของกลุ่มธนชาตอยา่งต่อเน่ือง ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บบส. ทีเอส มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 3,864 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2557 จาํนวน 3,785 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49.48 เป็นผลจากการบริหารจดัการสินเช่ือดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์น

รอการขายของ บบส. ทีเอส สาํหรับผลประกอบการสําหรับปี 2558 บบส. ทีเอส มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 18 ลา้นบาท 

โดยมีรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจาํนวน 525 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายสินทรัพยร์อการขายจาํนวน 173 ลา้นบาท รายไดท่ี้มิใช่

ดอกเบ้ียจาํนวน 45 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายท่ีมิใช่ดอกเบ้ียจาํนวน 170 ลา้นบาท และมีการตั้งสาํรองลูกหน้ีสินเช่ือ ทรัพยสิ์น 

รอการขาย และขาดทุนจากการขายหน้ีจาํนวน 563 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประกอบการของปี 2557 ซ่ึงมีผลกาํไร

สุทธิจาํนวน 320 ลา้นบาท บบส. ทีเอส มีผลกาํไรสุทธิลดลงจาํนวน 338 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ในปี 2558 บบส. ทีเอส 

สามารถปรับปรุงโครงสร้างหน้ีไดร้วมทั้งส้ินจาํนวน 68 ราย มีรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 514 ลา้นบาท 
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บริษัท ราชธานี ลสิซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ราชธานีลิสซ่ิงยงัคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 

29,505 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อนจาํนวน 1,640 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.89 และมีสินเช่ือในรูปแบบของสัญญาเช่าซ้ือ

และสัญญาเช่าทางการเงินจาํนวน 28,920 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 1,895 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.01 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 

98.02 ของสินทรัพยร์วม ในขณะท่ีหน้ีสินรวม และส่วนของผูถื้อหุ้นของราชธานีลิสซ่ิงมีจาํนวน 24,940 ลา้นบาท และ 

4,564 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2558 มีจํานวน 749 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.33  

โดยรายได้รวมสําหรับปี 2558 จาํนวน 2,782 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.02 มาจากการท่ี 

ราชธานีลิสซ่ิงยงัคงรักษาส่วนแบ่งสินเช่ือในตลาดได้อย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจํานวน 1,016  

ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 56 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.18 จากการจัดหาเงินกู้ท่ีมีต้นทุนท่ีลดลง เพ่ือรองรับ 

การปล่อยสินเช่ือในช่วงระหวา่งปี 2558 ทั้งน้ี ราชธานีลิสซ่ิงมีค่าใชจ่้ายหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 412 ลา้นบาท 

ลดลงจาํนวน 20 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.72 จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมท่ียงัคงชะลอตวั ส่งผลให้ลูกหน้ี

บางส่วนมีการชาํระเงินล่าชา้ลง 

บริษัท ประกนัชีวตินครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกนัชีวิตนครหลวงไทยมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 11,052 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 

2557 จาํนวน 243 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.15 

ประกนัชีวตินครหลวงไทยมีผลขาดทุนสุทธิสาํหรับปี 2558 จาํนวน 121 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบักาํไรสุทธิจาํนวน 

203 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินลงทุน 

ในตราสารหน้ีท่ีปรับลดลดลงจากส้ินปี 2557 ทาํให้กาํไรจากเงินลงทุนและการปรับมูลค่ายุติธรรมลดลงจากส้ินปี 2557 

จาํนวน 549 ลา้นบาท หรือร้อยละ 86.85 และอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีไม่มีดอกเบ้ีย (Zero Coupon Yield) 

ท่ีใชค้าํนวณเงินสาํรองประกนัชีวติแบบ GPV ท่ีปรับลดลดลงจากส้ินปี 2557 ทาํให้เงินสาํรองประกนัชีวิตลดลงจากส้ินปี 

2557 จาํนวน 141.10 ลา้นบาท หรือร้อยละ 35.22 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอน็ เอฟ เอส จํากดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บบส. เอน็เอฟเอส มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,635 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 จาํนวน 

175 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.67 

บบส. เอ็นเอฟเอส มีกาํไรสุทธิ สาํหรับปี 2558 มีจาํนวน 50 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 8 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 13.79 ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 62 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 20 ลา้นบาท  

หรือร้อยละ 24.39 กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 55 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 83.33 

จากภาวะตลาดท่ีไม่เอ้ืออาํนวย มีการโอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 9 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในปี 2558 

จากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจาํนวน 36 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายดาํเนินงานจาํนวน 38 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บบส. เอ็นเอฟเอส ไดมี้มติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 700 

ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 30 ลา้นหุน้ คิดเป็นมูลค่า 300 ลา้นบาท 

 



 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 14-31 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จํากดั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บบส. แม๊กซ์ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 812 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2557 จาํนวน  

73 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.88 

บบส. แมก๊ซ์ มีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2558 จาํนวน 69 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

46.92 ส่วนใหญ่เกิดจาก บบส. แม๊กซ์ มีรายไดจ้ากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีจาํนวน 106 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 23  

ลา้นบาท หรือร้อยละ 27.71 และกาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจาํนวน 7 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 95 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 93.14 จากภาวะตลาดท่ีไม่เอ้ืออาํนวย และมีค่าใชจ่้ายในปี 2558 จากค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจาํนวน 27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จาํนวน 25 ลา้นบาท หรือร้อยละ 100 และค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานจาํนวน 15 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2 ลา้นบาท  

หรือร้อยละ 11.76 





  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

Thanachart Capital Public Company Limited 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารของบริษทัฯ  

ผู้มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ และเลขานุการบริษทั 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

นายบันเทงิ  ตันติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ตุลาคม 2523 (35 ปี) 

อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA  

- Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
 

2558 - ปัจจุบนั 

2532 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2549 - ปัจจุบนั) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2549 - ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 

 

 

2545 - ปัจจุบนั 

2530 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั บี.วี. โฮลด้ิง จาํกดั 

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ดีบุก จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2555 - 2557 

 

2553 - 2554 

2549 - 2553 

2548 - 2556 

2546 - 2558 

2544 - 2558 

- ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

- รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (2549 - 2555) 

- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ สถาบนัอาศรมศิลป์ 

- ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 

- ท่ีปรึกษา บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 

- ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2526 (32 ปี) 

อายุ 65 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of  Science, University of  Wisconsin, USA 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 

- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 8/2552 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่  

2554 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) (2555 - ปัจจุบนั) 

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2532 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2545 - ปัจจุบนั) 

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2546 - ปัจจุบนั) 

- รองประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) (2549 - ปัจจุบนั) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2558 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

2549 - ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (2557 - ปัจจุบนั) 

- กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2555 - 2557 

2554 - 2558 

2554 - 2555 

- รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จาํกดั 

- รองประธานกรรมการ บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

2553 - 2554 - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2553 

2546 - 2556 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (2548 - 2556) 

2546 - 2558 - กรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 

2543 - 2554 

2535 - 2553 

- ท่ีปรึกษา บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 

นางศิริเพญ็  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2543 (15 ปี) 

อายุ 67 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Wichita State University, Kansas, USA 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2556 - ปัจจุบนั 

  

 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) (2558 - ปัจจุบนั) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore) 

(2557 - ปัจจุบนั) 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั  

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2556 - 2557 

 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 

นายสมเกยีรติ  ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 พฤษภาคม 2543 (15 ปี) 

อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

Sloan School M.I.T., USA 

- Senior Executive Program (SEP)  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues  

 of Enterprise Risk Management?” 

- โครงการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียน ประจาํปี 2555 

- บทบาทของคณะกรรมการยคุใหม่กบัการสร้างมูลค่าและการเป็นองคก์รย ัง่ยนื ปี 2555 

- งบการเงินกบัการคอร์รัปชัน่ในตลาดทุน ปี 2555 

- ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555 

- ประกาศนียบตัร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 

- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 

- ประกาศนียบตัร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 

- ประกาศนียบตัร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 

- ประกาศนียบตัร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554  

- ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 

- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 

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

 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 6/2551 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2554 - ปัจจุบนั 

 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2548 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ บริษทั อีโค เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- กรรมการและท่ีปรึกษา บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2557 - 2558 

2552 - 2557 

 

 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

- ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

 บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

นายธีรพจน์ วชัราภัย ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

(กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 3 เมษายน 2557 (1 ปี ) 

อายุ 62 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2540 - ปัจจุบนั 

 

2527 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั ย.ูวี.เอส.พี. จาํกดั 

- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ที.วี.วี.เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 

2540 - 2557 - กรรมการ บริษทั ธนุ ฌานา จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 

นายวชิิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง  

(กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 กุมภาพนัธ์ 2558 (10 เดือน) 

อายุ 69 ปี 

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

- พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 

- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2555 - ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

 

- ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีบริษทั เอม็ บี เค  จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2557 - ปัจจุบนั 

  

2553 - ปัจจุบนั 

2545 - ปัจจุบนั 

2544 - ปัจจุบนั 

 

2534 - ปัจจุบนั 

 

- กรรมการตรวจสอบ บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

- ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีบริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จาํกดั  

- กรรมการ บริษทั นวทวีป จาํกดั 

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง 

 ดา้นความมัน่คงและการต่างประเทศ 

- กรรมการ บริษทั เอเซิร์ทส์ จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 

2550 - 2556 

 

2547 - 2558 

- ท่ีปรึกษาดา้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2548 - 2552) 

- กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมอาหารสตัวไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ร้อยละ 0.00548 (70,000 หุ้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2548 (10 ปี) 

อายุ 70 ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

Banker Trust, New York, USA 

- Corporate Finance Training  Program  

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2545 - ปัจจุบนั 

 

2534 - ปัจจุบนั 

ไม่มี 

 

- กรรมการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2549 - ปัจจุบนั) 

- กรรมการ บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2553 - 2554 

2548 - 2556 

 

- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน )  

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 มีนาคม 2552 (6 ปี) 

อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 

 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 5/2550 

 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยติุธรรม 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2558 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

  

2553 - ปัจจุบนั 

  

 

 

 

 

 

2552 - ปัจจุบนั 

ไม่มี 

 

- ท่ีปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- กรรมการ คณะกรรมการอาํนวยการสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 

- กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (2554 - ปัจจุบนั) 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (2556 - ปัจจุบนั) 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (2556 - ปัจจุบนั) 

- รองประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (2557 - ปัจจุบนั) 

- ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

- กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

 (2554 -ปัจจุบนั) 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2556 - ปัจจุบนั) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2554 - 2558 

2553 - 2557 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 10 

2553 - 2554 

 

 

 

 

 

 

2553 

2552 - 2555 

 

2552 - 2554 

2552 - 2553 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน นครหลวงไทย จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั  

- ประธานกรรมการ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) (2554) 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (2552 - 2553) 

- กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2552 - 2554) 

- กรรมการ คณะกรรมการพฒันาตลาดทุนไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทัหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร สมาคมบริษทัหลกัทรัพย ์

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

และผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผู้จดัการ  

(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 กรกฎาคม 2550 (8 ปี) 

อายุ 61 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เอส จี สินเอเซีย จาํกดั 

- หลกัสูตรการจดัการหน้ีมีปัญหา 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2550 - 31 ธนัวาคม 2558 

2543 - 31 ธนัวาคม 2558 

  

ไม่มี 

 

- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 

- ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั (2544 - 31 ธนัวาคม 2558) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 

2554 - 2558 

2553 - 2554 

- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

- ผูบ้ริหารกลุ่มลูกคา้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  

2552 - 2554 

2546 - 2558 

- กรรมการ บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั 

- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 12 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

นายกาํธร  ตันติศิริวฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการเงนิ 

อายุ 53 ปี 

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

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

 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าทีแ่ละ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

CFA Institute 

- CFA Program ปี 2544 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 

2550 - 2556 - ผูอ้าํนวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเส่ียงและตลาดทุน ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

นายวชัระ  เพิม่พทิกัษ์ ผู้อาํนวยการอาวุโส สายงานธุรกจิ 

อายุ 54 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
 

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 

2549 - ปัจจุบนั - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2555 - 2558 

2555 - 2556 

2554 - 2558 

2550 - 2558 

 

- ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงานพฒันาสินทรัพย ์ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั โอเวนเดล จาํกดั 

- กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ต้ีฟันด ์6 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 13 

นางสาวรมณีย์  เจนพนิิจ ผู้อาํนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพือ่การจดัการ 

อายุ 55 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารยคุใหม่  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

นางธนวนัต์  ชัยสิทธิการค้า ผู้อาํนวยการ ฝ่ายบัญชี  

อายุ 50 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสาํหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

- Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) 

 NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร CFO มืออาชีพ   

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 
 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ประกนัชีวิตนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 

2545 - 2555 - ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 

เลขานุการบริษัท 

นายภาณุพนัธ์ุ  ตวงทอง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
และรองผู้อาํนวยการ สํานักเลขานุการองค์กร 

อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554 

-  ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 

-  ประกาศนียบตัร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550  

-  ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2557 - ปัจจุบนั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2550 - 2557 

ไม่มี 

 

- กรรมการชมรมเลขานุการบริษทัไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 

- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 15 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 - 2558  

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) 
 

ลาํดบั รายนาม ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้นที่

ถือ ณ วนัที่  

31 ธันวาคม 

2558 

จํานวนหุ้นที่

ถือ  ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 

2557 

จํานวนหุ้นที่

เปลีย่นแปลง 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)  

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทัฯ  

(ร้อยละ) 

1 นายบนัเทิง ตนัติวิท ประธานกรรมการ - - - -  

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

2 นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ 

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

3 นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

4 นายสมเกียรติ ศุขเทวา   กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

5 นายธีรพจน์ วชัราภยั กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

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

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

7 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

8 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

9 นายทวีศกัด์ิ ศกัด์ิศิริลาภ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

10 นายกาํธร ตนัติศิริวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

11 นายวชัระ เพ่ิมพิทกัษ ์ ผูอ้าํนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

12 นางสาวรมณีย ์  เจนพินิจ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผนขอ้มูลเพ่ือ 

การจดัการ  

-  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 

13 นางธนวนัต ์  ชยัสิทธิการคา้ ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบญัชี - - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  - - - - 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 16 

บริษัทร่วม

1 2 3 4 5 6 7 8 9

นายบันเทิง ตันติวิท XXX XXX XXX /// 

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

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ X

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X

นายธีรพจน์ วัชราภัย X

นายวิชิต ญาณอมร X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X // X //

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

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  X / D XXX /// XXX

นายกําธร ตันติศิริวัฒน์ E X /

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ F X // X

นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ G

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า G X

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ

///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /  กรรมการบริหาร

A  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B  กรรมการผู้จัดการใหญ่ C  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

D  รองกรรมการผู้จัดการ E  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ F  ผู้อํานวยการอาวุโส

G  ผู้อํานวยการ

ทุนธนชาตรายนาม
บริษัทย่อย

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 17 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

นายบันเทิง ตันติวิท XXX X X X X X X

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

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ XXX X X X

นายสมเกียรติ ศุขเทวา X X X X

นายธีรพจน์ วัชราภัย B X X

นายวิชิต ญาณอมร X X X X X

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

นายกําธร ตันติศิริวัฒน์

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์

นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ

นางธนวันต์  ชัยสิทธิการค้า

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ XX  รองประธานกรรมการ X  กรรมการ

     ///  ประธานกรรมการบริหาร //  รองประธานกรรมการบริหาร /   กรรมการบริหาร

      A  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B  กรรมการผู้จัดการใหญ่ C  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

      D  รองกรรมการผู้จัดการ E   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ F  ผู้อํานวยการอาวุโส

      G   ผู้อํานวยการ

รายนาม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

การดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กีย่วข้องหลายบริษทั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 18 

รายช่ือบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วข้องกนั 

(ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558) 

บริษัทย่อย  

1. ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 5. บริษทับริหารสินทรัพย ์เอน็ เอฟ เอส จาํกดั 

2. บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 6. บริษทับริหารสินทรัพย ์แมก๊ซ์ จาํกดั 

3. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 7. บริษทั ประกนัชีวตินครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 8. บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

  

บริษัทร่วม  

9. บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  

  

บริษัททีเ่กีย่วข้อง  

10. บริษทั เอม็ บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 24. บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) 

11. บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลด้ิง จาํกดั 25. บริษทั คอร์แวค (ประเทศไทย) จาํกดั 

12. บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 26. บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) 

13. บริษทั ดีบุก จาํกดั 27. บริษทั อีโค เอน็เนอร์ย ีกรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

14. บริษทั ไทยฟาร์มม่ิง จาํกดั 28. บริษทั ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

15. บริษทั บี.ว.ี โฮลด้ิง จาํกดั 29. บริษทั ที.ว.ีว.ีเอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั 

16. บริษทั ดุสิตธานี จาํกดั (มหาชน) 30. บริษทั ย.ูเอส.พี.เอน็. จาํกดั 

17. บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 31. บริษทั ย.ูว.ีเอส.พี. จาํกดั 

18. บริษทั โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 32. บริษทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

19. บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั 33. บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 

20. บริษทั ดี เอม็ เอส พร็อพเพอร์ต้ีส์ อินเวสเมน้ท ์ไพรเวท จาํกดั 34. บริษทั เดอะแกรนด ์ยบีู จาํกดั 

21. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 35. บริษทั นวทวปี จาํกดั 

22. Fraser and Neave, Limited (Singapore) 36. บริษทั เอเซิร์ทส์ จาํกดั 

23. บริษทั ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั (มหาชน) 37. บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 1 หนา้ 19 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัสาํคญัท่ีมีรายไดเ้กินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด มี 2 บริษทั 

คือ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

รายช่ือกรรมการ ธนาคารธนชาต ธนชาตประกนัภัย 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ XXX  

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ XX /// XXX /// 

3. นายเกียรติศกัด์ิ ม้ีเจริญ X  

4. นายณรงค ์ จิวงักรู X  

5. นายสถาพร ชินะจิตร X  

6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ X  

7. นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ X  

8. นายร็อด ไมเคิล เรโนลด ์ X  

9. นายวอลเตอร์ ทสั X  

10. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป X //  

11. นายปีเตอร์  คลิฟฟอร์ด เบสซ่ี X // B X 

12. นายสมเจตน ์ หมู่ศิริเลิศ X / A XX // 

13. นางนุสรา  รุนสาํราญ  X 

14. นายประพนัธ์  อนุพงษอ์งอาจ  X 

15. นายพีระพฒัน์  เมฆสิงห์ว ี  X 

16. นายจุลสิงห์  วสนัตสิงห์  X 

17. นายวเิชียร  เมฆตระการ  X 

18. นายพิรัส  ประดิษฐวณิช  X 

กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งในปี 2558   

 นายกอบศกัด์ิ ดวงดี X  

หมายเหตุ XXX  ประธานกรรมการ                        XX   รองประธานกรรมการ                 X   กรรมการ 

    ///    ประธานกรรมการบริหาร                                   //    รองประธานกรรมการบริหาร         /   กรรมการบริหาร 

    A     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่         B     รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

Thanachart Capital Public Company Limited 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

(บริษทัย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกั) 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 

คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของธนาคารธนชาต (บริษทัย่อยที่ประกอบธุรกจิหลกั) 

คณะกรรมการธนาคารธนชาต 

นายบันเทงิ  ตันติวทิ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ แลว้ - 

 

 

นายศุภเดช  พูนพพิฒัน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ แลว้ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 3 

นายเกยีรติศักดิ์ มีเ้จริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545 

อายุ 69 ปี 

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

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548 

 - ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

 World Bank 

 - ตลาดตราสารอนุพนัธ์ (ปี 2538) 

 Merrill Lynch, New York 

 - Portfolio Investment (ปี 2537) 

 JP Morgan, New York 

 - การบริหารทุนสาํรอง (ปี 2536) 

 Harvard Institute for International Development, Harvard University 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2543 – 2556 - กรรมการอิสระ บริษทั ธนชาตประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

2553 – 2554 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2548 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ธารารมณ์เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

2543 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ประกนัคุม้ภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 4 

นายณรงค์ จิวงักูร ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545 

อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) รุ่น 3/2554 

 - ประกาศนียบตัร Role of the Nominations and Governance Committee (RNG)  

รุ่น 1/2554 

 - ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 

 - ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 

 - ประกาศนียบตัร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 

 - ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 2/2551 

 - ประกาศนียบตัร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 

 - ประกาศนียบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 1/2550 

 - ประกาศนียบตัร Corporate Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550 

 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2546 

 - ประกาศนียบตัร Director Examination รุ่น 11/2546 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

 Pennsylvania State University 

 - Advanced Executive Development Program (ปี 2530) 

 Rochester Institute of Technology, New York, USA 

 - Financial Management Program (ปี 2529) 

 Michigan State University, ANN ADOR 

 - Management  of Managers (ปี 2527) 

 Asian Institute of Management, Philippines 

 - Management Development Program (ปี 2525) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2548 – 2557 - กรรมการ บริษทั หม่อมไฉไล ดีเวลลอพเมน้ท ์จาํกดั 

2546 – 2555 - กรรมการ บริษทั โมเมนตั้ม ไอเอม็ จาํกดั 

2553 – 2554 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2547 – 2554 - กรรมการ บริษทั โมเมนตั้ม เซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2543 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั โมเมนตั้ม บี บี เอส จาํกดั 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 5 

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการ

อสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 19 กรกฎาคม 2550 

อายุ 67 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Econometrics), The London School of Economics and Political 

Science (University of London), England 

 - Bachelor of Science (Economics) (Upper Second Class Honours),  

University College London, England 

 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - สมัมนาการประชุมระดบัชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 5 (Thailand’s 5th National 

Conference on Collective Action against Corruption) ภายใตห้ัวขอ้ “Tackling Corruption 

through Public-Private Collaboration” 

 - ประกาศนียบตัร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) รุ่น 4/2555 

 - ประกาศนียบตัร The Executive Director Course (EDC) รุ่น 1/2555 

 - ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553 

 - ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2553 

 - ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

รุ่น 4/2552 

 - ประกาศนียบตัร Corporate Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550 

 - ประกาศนียบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 1/2550 

 - ประกาศนียบตัร DCP Refresher Course รุ่น 2/2549 

 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2553 – 2554 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

2549 – 2554 - กรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาท สถาบนัการใชแ้ละเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กทช. 

2542 – 2554 - นายทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2556 – ปัจจุบนั - หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ห้างหุ้นส่วนสามญักุหลาบแดง 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 6 

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 26 มีนาคม 2552 

อายุ 69 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,  

Universidad Complutense de Madrid, Spain  

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

Universite de Nancy, France  

 - Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica,  

Universidad Complutense de Madrid, Spain  

 - อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2549 – 2556 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2539 – 2556 - กรรมการตรวจสอบ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

2553 – 2554 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2558 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2539 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2550 – ปัจจุบนั - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮั้วยางพารา จาํกดั (มหาชน)* 

หมายเหตุ * รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยฮั้วยางพารา จาํกดั (มหาชน) โดย

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 7 

นายอลัแบรโต ฮารามิวโญ กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 กนัยายน 2554 

อายุ 44 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Universite de Montreal Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales, Canada 

 - Diploma of Business Administrator, Instituto Colombiano de Estudios Superiores de 

Incolda, Colombia 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ CFA Institute 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - Chartered Financial Analyst (CFA) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2554  - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2556 – ปัจจุบนั - Manager, Cga Arkad Investments Limited Liability Company 

2554 – ปัจจุบนั - Director, Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore * 

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

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

หมายเหตุ * คุณอลัแบรโต ฮารามิวโญ ลาออกจากการเป็นกรรมการของ The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore และ Scotiabank (Hong 

Kong) Limited, Hong Kong โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 

 ** คุณอลัแบรโต ฮารามิวโญ ไดโ้อนยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง Vice President, Structural Cost Transformation ท่ี The Bank of Nova Scotia, Toronto 

แทนตาํแหน่ง Vice President and Regional Treasurer, Scotiabank Asia-Pacific, Hong Kong โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 8 

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 มกราคม 2556 

อายุ 58 ปี 

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

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ Euromoney Training 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - Euromoney Asia Corporate Governance Program (ปี 2555) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

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

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2552 – ปัจจุบนั - Director, Logarithmics Limited 

2526 – ปัจจุบนั - Various positions currently President, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 9 

นายวอลเตอร์ ทสั กรรมการ (กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2558 

อายุ  44 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Arts, Economics and Business Administration,  

Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands 

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

Amsterdam, The Netherlands 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ ไม่มี 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

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

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2557 – ปัจจุบนั - Vice President, Chief Financial Officer and Corporate Development,  

The Bank of Nova Scotia – Asia Pacific 

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

 

 

นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทปี รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ แลว้ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 10 

นายปีเตอร์ คลฟิฟอร์ด เบสซ่ี รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่

เป็นผู้บริหาร) 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2557 

อายุ  55 ปี 

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ Ivey Executive Program 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - Richard Ivey School of Business 

  Investment Funds in Canada 

  - Institute of Canadian Bankers 

  Associate of the Institute of Canadian Bankers 

  - Institute of Canadian Bankers 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

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

2551 – 2554 - Senior Vice President, Retail and Small Business Banking Atlantic Region, Halifax, The 

Bank of Nova Scotia, Canada 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2557 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลศิ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  
(กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

- ขอ้มูลและประวติัไดเ้ปิดเผยไวใ้นเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ แลว้ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 11 

นางนุสรา รุนสําราญ รองกรรมการผู้จดัการ – ธุรกจิลูกค้ารายใหญ่ 1 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 22 เมษายน 2545 

อายุ 57 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 - รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร DCP Refresh Course รุ่น 4/2550 

 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545 

 Harvard Business School 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Advanced Management Program (AMP 168) 

 สถาบนัวิทยาลยัการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 7 (วตท. 7) 

 สถาบนัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. 22) 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2540 – 2557 - กรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2540 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 12 

นายปิยะพงศ์ อาจมังกร รองกรรมการผู้จดัการ – บริหารการลงทุน 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กนัยายน 2548 

อายุ  58 ปี 

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

  - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 

  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

  - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2549 – ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

2541 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 13 

นายอนุวตัิร์ เหลอืงทวกีุล รองกรรมการผู้จดัการ – กลยุทธ์การเงนิ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2552 

อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 

 - วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - หลกัสูตร How to the Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)  

รุ่น 4/2557 

 - ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)  

รุ่น 3/2552 

 - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 

 - หลกัสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร Board and Performance Evaluation 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

 สมาคมบริษทัเงินทุน 

 - โครงการพฒันาผูบ้ริหารบริษทัเงินทุน รุ่น 9/2537 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั ไม่มี 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2555 – ปัจจุบนั - กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ราชธานี ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 14 

นายอาเจย์ ปราตาป มุนคาร์ รองกรรมการผู้จดัการ – ธุรกจิลูกค้ารายย่อย 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 มิถุนายน 2552 

อายุ 51 ปี 

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

University, St. Louis, USA 

 - Post Graduate Diploma in Financial Management,  

Symbiosis Institute of Business Management, Pune, India 

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ ไม่มี 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร  

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

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

The Bank of Nova Scotia 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2555 – ปัจจุบนั - Senior Vice President, International Banking, The Bank of Nova Scotia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 15 

นายเอ้งฮัก นนทกิาร รองกรรมการผู้จดัการ – บริหารเงนิและตลาดทุน 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2554 

อายุ 59 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 - หลกัสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นท่ี 1/2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2549 – 2554 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 

2538 – ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2556 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2557 – ปัจจุบนั - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

  - กรรมการสรรหา บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 16 

นายสนอง คุ้มนุช รองกรรมการผู้จดัการ - เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกจิขนาดเลก็ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

อายุ 54 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ผูแ้นะนาํการลงทุนดา้นหลกัทรัพย ์

 PacRim Group 

 - LEADERSHIP GREATNESS 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - Anti-Corruption for Executives 

 บริษทั กริดบิสซิเนสโซลูชัน่ส์ จาํกดั 

 - ผูน้าํการเปล่ียนแปลงระดบัสูง 

 ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - จิตวิทยาผูน้าํสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2553 – 2558 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 17 

นายเซียด เอลิ-โฮส รองกรรมการผู้จดัการ – บริหารความเส่ียง 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

อายุ 60 ปี 

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

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ Canadian Securities Course 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร The Bank of Nova Scotia 

 -  Advanced Anti-Corruption training 

 - Anti-Corruption Doing Business The Right Way 

 - Understand Global Sanctions 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2556 – 2558 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ – บริหารความเส่ียง ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

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

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ 

2558 – ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ที เอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 18 

นางสาววศิาลศรี นิโลดม รองกรรมการผู้จดัการ – ธุรกจิลูกค้ารายใหญ่ 2 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 21 (วตท. 21) 

 วิทยาลยัป้องการราชอาณาจกัร 

 - ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 5 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 - Anti-Corruption for Executives รุ่น 1/2557 

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 - หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหาร รุ่นท่ี 2/2557 

 - BANK GUARANTEE และ STAND BY L/C และกฎระเบียบขอ้บงัคบันานาชาติ  

รุ่นท่ี 3/2556 

 - ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบญัญติัการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย สาํหรับผูบ้ริหารงานสาขา 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2556 – 2558 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

2542 – 2556 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่  

2558 – ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั พนัธมิตร ซีเอสอาร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

  - กรรมการ บริษทั มนัน่ี เอม็ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 19 

นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จดัการ - ระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน  2558 

อายุ 48 ปี 

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

Assumption University 

 - วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ PacRim 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร -  Leadership Great Leader Great Team Great Result 

 GE Capital 

 - Executive Information Leadership Program – USA 

 Thai Banking Association 

 - Banker Managerial Training 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2541 – 2558 - หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จาํกดั  

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 

 

นางภิตติมาศ สงวนสุข ผู้อาํนวยการอาวุโส – บัญชี 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2557 

อายุ 51 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ - หลกัสูตร IFRS Toronto แคนาดา 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - หลกัสูตร Fundamental Practice for CFO 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2551 – 2556 - Vice President ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 



บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 20 

นางธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้อาํนวยการอาวุโส – วางแผนและวเิคราะห์ผลทางการเงนิ 

วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555 

อายุ 42 ปี 

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

Pennsylvania State University, University Park, USA 

 - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร - ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547 

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

2553 – 2555 - ผูจ้ดัการบริหารและวดัผล กลุ่มลูกคา้บุคคล ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 

ตําแหน่งในกจิการอืน่ ไม่มี 

 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

Thanachart Capital Public Company Limited 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฎบิัตงิานของบริษทัฯ 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

นางวจิิตรา ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ หน่วยงานตรวจสอบ ธนาคารธนชาต 

อายุ 53 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Accounting) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูต้รวจสอบบญัชี (CPA) 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- กระบวนการใหม่ในการขอรับรองเขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  ปี 2557 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 171/2556 

 - ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 6/2556 

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

- การบริหารความเส่ียงแบบครบวงจร รุ่น 10/2553 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- TLCA Annual Risk  Management Conference ปี 2555 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) 

- Audit Change from Internal Auditor to Consultant ปี 2556 

- Audit Committee Effectiveness Seminar ปี 2555 

- Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference ปี 2555 

 The Institute of Internal Auditors 

 - Internal Audit International Conference ปี 2551 

 Berkeley-Nanyang, Singapore - USA 

 - Berkeley-Nanyang Advanced Management Program ปี 2553 

The Asia Business Forum 

- Detecting & Preventing Corporate Fraud ปี 2550 

- Strategic Change Management ปี 2550 

 PacRim Group 

 - LEADERSHIP GREATNESS; Great Leaders, Great Teams, Great Results Program  

รุ่น 1/2556 

การเป็นกรรมการในบริษทัอืน่ ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

2554 - FSVP ผูจ้ดัการบริหารงานอาํนวยการกลาง ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2550 - 2554 - FSVP ผูจ้ดัการสายบริหารงานตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารของ

บริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 3 

หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ 

นางสาวกวติา บุญพจนสุนทร ผู้อาํนวยการอาวุโส หน่วยงานกาํกบักฎระเบียบและข้อบังคบั ธนาคารธนชาต 

อายุ 48 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิต เนติบณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- Master of Laws (International Business Laws) – International Program, Chulalongkorn 

University in partnership with University of British Columbia, University of Victoria and 

Kyushu University 

- Master of Business Administration (Finance), Saginaw Valley State University, Michigan, USA 

- นิติศาสตรบณัฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Chartered Financial Analyst Candidate, Association for Investment and Research, the Institute 

of Chartered Financial Analysts, USA 

ประวตัิการอบรมที่เกีย่วกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นหัวหน้างานกาํกับดูแลการ

ปฏิบัติงาน 

- มาตรฐานการบริหารความเส่ียงและเงินกองทุนตามแนวทาง Basel 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรผูก้าํกบัดูแลการปฏิบติังานดา้นธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่น 8/2558 

- ความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปี 2556 – 2557 

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

- Certified Compliance Officer, Allianz, Germany, ปี 2551 

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

สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 

- การเตรียมการเพ่ือรับการประเมินสาํหรับสถาบนัการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) 

- Credit Risk Management 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์สาํหรับผูรั้บผิดชอบในหน่วยงานกาํกบัดูแล

และปฏิบติัการ ประจาํปี 2558 

ชมรมผูต้รวจสอบภายใน และ สภาหอการคา้ไทย 

- กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของสถาบนัการเงิน 

The Asia Business Forum 

- Corporate Legal Counsel Asia, Singapore 

- Thai Tax Forum, Thailand 

PacRim Group 

- Leadership Greatness 

- The 7 Habits of Highly Effective People Forum 

- The 4 Roles of Leadership 

Marcus Evans 

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

- Operational Risk Managements, Singapore 

การเป็นกรรมการในบริษทัอืน่ ไม่มี 



   บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 

เอกสารแนบ 3 หนา้ 4 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั  

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

บริษทัฯ 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่มี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัราคาประเมินรายการทรัพย์สิน 
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อืน่ ๆ (คาํย่อ) 
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คาํย่อ 

 


	00-INDEX_20160330
	เอกสารแนบ

	01-BUSINESS_20160330
	ส่วนที่
	Uลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	ให้บริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน
	Uการตลาดและการแข่งขัน
	ในเดือนมกราคม - ตุลาคม ของปี 2558 ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับร้อยละ 0.92 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ รวมทั้งสิ้น 171,894 ล้านบาท โครงสร้างตลาดปร...
	ธนชาตประกันภัยมุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์ ตลอดจนได้พัฒนา สายผลิตภัณฑ์ และนำเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของกลุ่มลูกค้า คำนึงถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมต่อล...
	สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีทุนประกันของทรัพย์สินเอาประกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปนั้น ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบันองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจการธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์หลัก ๆ  ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ คือ การประกันภัยเบ็ดเต...
	ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจากประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของปี 2559 ของสมาคมประกันวินาศภัย คาดว่าในปี 2559 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีอัตราการเติบโตที่ประมาณร้อยละ 2 โดยมี เบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 200,350 ล้านบาท
	Uลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป
	ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรายบุคคลของประกันชีวิตนครหลวงไทย มีผลิตภัณฑ์สะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ ชั่วระยะเวลา ดังนี้
	- ผลิตภัณฑ์ SCI Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 19 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 150 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคื...
	- ผลิตภัณฑ์ SCI Life 10/3 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 330 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืนตลอ...
	- ผลิตภัณฑ์ SCI Life 10/4 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 4 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 4 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับคืนเมื่อครบกำหนดร้อยละ 434 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น รวมรับเงินคืนตลอ...
	- ผลิตภัณฑ์ SCI Life 10/10 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี โดยให้ความคุ้มครองชีวิตร้อยละ 200 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 รับคืนเบี้ยประกันภัยรายปีที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
	- ผลิตภัณฑ์ SCI Smart Life 10/5 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี ด้านเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับเงินคืนร้อยละ 20 ของทุนประกันภัยเริ่มต้น สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9 รับเงินคืนร้อยละ 100  ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และสิ้นปีกรมธร...
	- ผลิตภัณฑ์ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี ชำระเบี้ยประกัน 5 ปี ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 100,000 บาท พร้อมความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติ...
	ด้านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ชดเชยรายได้สูงสุด 365 วัน สามารถเลือก...
	ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่มของบริษัท มีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครอง ด้านสุขภาพ โดยให้ความคุ้มครองทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน และรับความคุ้มครองได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันอัตราเดียวทุกเพศ ทุกอายุ
	ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่รับประกันภัยรายบุคคล คุ้มครองสินเชื่อเพื่อไม่ให้การผ่อนเป็นภาระในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่อผู้กู้ ซึ่งให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร...
	Uการตลาดและการแข่งขัน
	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	กลยุทธ์ด้านการตลาดของประกันชีวิตนครหลวงไทย มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสำหรับลูกค้ารายบุคคล สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักเป็นลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป (Middle-Upper Income) โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ สร้างความสัมพันธ์และมอบการบริการให...
	ช่องทางการจำหน่าย
	ประกันชีวิตนครหลวงไทย ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดหลากหลายช่องทางการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินและความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยช่องทางการขายหลักประกอบด้วย ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales) ช่องทางการขายผ่...
	Uลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. แม๊กซ์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพรวมทั้งหลักประกันของสินทรัพย์นั้น จากสถาบันการเงินทั่วไปและสถาบันการเงินที่ปิดกิจการแล้ว  เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และประกอบกิจการ...
	Uการตลาดและการแข่งขัน
	การบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวมีเป้าหมายหลักในการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของลูกหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ โดยดำเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อท...
	Uลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	บบส. ทีเอส ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนจากธนาคารนครหลวงไทย ทั้งสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และทรัพย์สินรอการขาย โดยดำเนินการติดตามลูกหนี้เพื่อทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถที่แท้จริง และกลับเป็...
	Uการตลาดและการแข่งขัน
	บบส. ทีเอส มีวัตถุประสงค์และนโยบายหลักในการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพลูกหนี้ที่รับโอนมาจากธนาคารนครหลวงไทยและธนาคารธนชาต เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอน รวมทั้งการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การ...
	Uลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
	ราชธานีลิสซิ่ง ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อเช่าทางการเงินในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่ และเก่า โดยเฉพาะรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น และประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งนี้ บร...
	การดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองนั้น ถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากกลุ่มลูกค้าหลักคือรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีความอ่อนไหวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเ...
	นอกจากนี้ ราชธานีลิสซิ่ง ยังมีการให้บริการหลังการขาย เช่น การให้บริการต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ประจำปี การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งการนำรถยนต์ไปตรวจสภาพเพื่อต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวย ความสะดวกให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการเสริมรายได...
	Uการตลาดและการแข่งขัน
	ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีเงินเฟ้ออยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ประกอบกับแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นทั้งในกลุ่มยุโรป ญี่ปุ่น และโดยเฉ...
	จากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีความชำนาญทางธุรกิจ ประกอบกับการให้บริการที่รวดเร็ว รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์มือสอง ทำให้ราชธานีลิสซิ่งยังคงรักษาความสามารถ ในการแข่งขัน และยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ ภา...

	ส่วนที่
	(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนที่
	การลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทอื่น
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้น ที่ออกจำหน่ายแล้ว ดังต่อไปนี้
	ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง
	โทรศัพท์ 0 2217 8000
	โทรสาร 0 2217 8333
	โทรศัพท์ 0 2217 8000
	โทรสาร 0 2611 9494
	โทรศัพท์ 0 2252 5070
	โทรสาร 0 2252 7155
	อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

	UหมายเหตุU ร้อยละการถือหุ้นที่แสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
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	ส่วนที่
	ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
	UหมายเหตุU * นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
	( - ( เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
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	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
	ผู้สอบบัญชี
	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	ปี 2556 นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
	ปี 2557 นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
	ปี 2558 นางสาวรัตนา จาละ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
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	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO ANALYSIS)
	ส่วนที่
	UหมายเหตุU เฉพาะบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. และหลังหักรายการระหว่างกัน
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